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 ثــــص البحـــملخ
 

ب َقَتممف  مممي ت غومم    ممم   تضممن ه امملب ب مسممم  نتممع ا برتنممم   ب  مم      
 بسمم ف  دقمم   بمم  نمسخمموهف بَّممتن  ب   ل نكبنمم  م  ت غومم  ب  مم  ي نممه سومم  

لممما م  ت غوممم    َّلمممن   ظوفممما ب َقتمممف ب نتنخ   ب خممم كيض ب نمكممما  ب ندكممماف  تدممم   
ب مس  نه الوه ب نمسخوه إ ا أه  نلا  ب كس ووه  ي برتن   ب  م    ب قتمف 

ه ب رممم ب   لنتقممم  ف نكبنممم ف م وتك تممم  نممم   مممي ت غوممم    ممم    بسممم ف وغممم ه  وممم
َّص صمممو ا ب ت غوممم  ب  ممم  ي  نستممم ب  ب ممم م يف  م نممم   ظوفممما ب قتمممف غ كمممه 
عكصً ب نؤغ ً ب  نضن ه ب غالف ب مل  وتم ف  ومهف  ضماًل عمه ب تمو ق آ ب ق  كوما 
ب تممي      وبمم  امملب ب ت غومم ف   قتضممما ل ممن غلجممه أه وغمم ه ب رمم ب   ل ممم   م 

ه   ق آ غم ه ق مًنم  ؛  ه  ب غمالف  مي تلمن ب تمو ب  م   عمه ب قتمف تمعَّ    لقتفف  بِ 
  تمموف  رلممه امملب   علوممهف  امملب ب ت روممه و ب ممف ب ندكمما ب مملعلمما ب  مم    نمكًومم

ه برتن   ب      ب قتف  ي ب ق  ه ب غ وف  ب ت غو ف  ب  وهِ   ُو ر 
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مـة
ِّ
 املقد

ف التركيب المغوي مف جانبيف أساسييف، جانب لفظي شػكمي، وخرػر ليلػي   يتكوَّ
ؿ يرِػػ  ِلمػػا تمميػػا أساسػػيات التوظيػػؼ المغػػوي، ن صػػل جممػػ   إفصػػا،ي، واا ا كػػاف ا وَّ
العناصػػر المغويػػ  والع اػػات المركابػػ  ل ػػا، فػػآلفَّ الجانػػب احرػػر يػػرتبط بػػالم،تو  ا نجػػا ي 

ر الن،ويػوف إمكػاف اجتمػاع الشػرط الموظَّؼ في ت ، يؽ الطاا  ا ب غي  لمتركيب. وال ارَّ
والَ َسػػـ فػػي تركيػػب لغػػوي وا،ػػل، ا صػػؿ فيػػا  كػػر جػػواب المت ػػلاـ من مػػا، و،ػػ ؼ جػػواب 
ر، مستغنًيا بالجواب الم كور ومكتفًيا بػا، إ  ي سػبيؿ إلػك  كر مػا مًعػا، وفػي  لػؾ  المتأرا

  ػ(:ٕٚٙ)ت  (ٔ)ي وؿ ابف مالؾ
 َلَل  اْجِتَماِع َشْرٍط َوَاَسـَواْ،ِ ْؼ 

ْرَت َفْ َو ُمْمَتَ ـْ َجَواَب   َما َأرَّ

َـّ فرَّعوا عمك   ا ا صؿ فروًعا، ارتمفوا في بعِػ ا، فػنصَّ جم ػور الن،ػوييف   ث
عمػك َأفَّ الشػػرط إ ا كػػاف امتناعًيػػا، جػػا  َأف يكػوف الجػػواب المػػ كور لػػا أو لمَ َسػػـ، سػػوا  

ر عنا. وأمَّا إ ا كاف الشرط غير امتناعي، فآلنَّ ـ يفرااػوف  َأت لَّـ الشرط عمك ال سـ أـ تأرَّ
بػػيف صػػورتيف، ا ولػػك: إ ا ت ػػلَّـ فػػي التركيػػب المغػػوي مػػا ي،تػػاج إلػػك ربػػر ػ كالمبتػػلأ ػ 
ر.  وا رر : إ ا لػـ يت ػلَّـ عمػك التركيػب مػا  فالجواب الم كور يتعيَّف لمشرط، ت لَّـ أو تأرَّ

ر ي،تػػاج إلػػك ر ف تػػأرَّ ر من مػػاا لليلػػ  جػػواب المت ػػلاـ عميػػا. واا بػػر، ُ،ػػ ؼ جػػواب المتػػأرا
 .(ٕ)ال سـ وكاف م ترًنا بالفا ، فالجواب الم كور لا، ي لمشرط المت لاـ

وعمَّموا   ا ا صؿ بَأنَّػا:   إ ا ت ػلَّـ الَ َسػـ عمػك كممػات الشػرط، فاعتبػار ال سػـ  
ػػعؼ الشػػرط بالتوس ػػط... واا ا ت ػػلَّـ َأْولػػكا لت ػػواي ال سػػـ بالتصػػل ر الػػ  ي  ػػو أصػػما، ِو

يػػا بالتصػػل ر، مػػ  كونػػا فػػي ا صػػؿ أاػػو  مػػف  الشػػرط عمػػك ال سػػـ، وجػػب اعتبػػار ا لت وا
ر  و ا ساس المنظور لا في بنا   ػ ا ا صػؿ الن،ػوي، غيػر (ٖ)ال سـ  . فالتصل ر والتأر 

ػػوع وت ريػػػر  اِػػػطر الن،ػػوييف إلػػػك ال ػػؿ فػػػي توجيػػػا َأفَّ تأصػػيؿ  ػػػ ا المِو تكم ػػػؼ والتم، 
 :(ٗ)النصوص التي ي ينطبؽ عمي ا   ا ا صؿ، ك وؿ ا عشك
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 َلػػػػػػػػػػػػػػػِنْف ُمنِيػػػػػػػػػػػػػػػَت ِبَنػػػػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػػػػْف ِغػػػػػػػػػػػػػػػبا َمْعَرَكػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ  
                                                                                  

 الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػْوـِ َنْنَتِفػػػػػػػػػػػػػػػػؿُ  َي ُتْمِفَنػػػػػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػػػػػْف ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ                         
 
فعػػل وا جػػـ  الفعػػؿ )ي ُتْمِفَنػػا(، شػػا فا جػػانً ا فػػي الشػػعرا لكونػػا واػػ  جواًبػػا لمشػػرِط     

ر، واالوا: بأنَّا   جا  اميً  ػ بالنظر إلك ِعؼ ال سـ في نفسا ػ أف ُيػرجَّ  الشػرط  المتأرا
افوا بػ لؾ عمَّػ  أرػر  و ػي اػرب . فأِػ( ٘)فُيعل ا لكونا أارب إلك الجػواب، وُيمغػك الَ َسػـ  

 الجواب وُبعل  عف طالبا.
 :( ٙ)ون،و  لؾ اوؿ الشاعر 

 َلػػػػػػػػػػػػػػػػػػِنف َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ،لاْثتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػُا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًاا
 

ـْ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػي َنَ ػػػػػػػػػػػػػػػػاِر الَ ػػػػػػػػػػػػػػػػْيِظ لمشَّػػػػػػػػػػػػػػػػمِس َباِليػػػػػػػػػػػػػػػػا                   أصػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ر الشػػرط،   ( مجػػ ـو عمػػك َأنَّػػا جػػواب لمشػػرط، عمػػك الػػرغـ مػػف تػػأرَّ ـْ فالفعػػؿ )أصػػ
رو ا ل ا اعتبروُ  اميً  جانً ا في الشعر.  وت ل ـ ال سـ عميا، و  ا ر ؼ ا صؿ ال ي ارَّ

ا اوؿ الشاعر  ًِ  :( ٚ)ومثما أي
 َ،َمْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: إْف تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلِل  الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ي  َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ْؿ 

 
 َأَماَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتَي َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِنرُ                  

 
ال سػػـ صػػري  مت ػػلاـ عمػػك الشػػرط.  فُجػػـ  الفعػػؿ )ي يػػ ْؿ( جواًبػػا لمشػػرط مػػ  أفَّ  

عفت تعمي ت ـ فيا. وع، ِو  و ك ا نجل الن،وييف ال اِطربوا في تأصيؿ   ا المِو
ولو تأمَّمنا النصوص ال رخني  التي ،مم ا الن،ويوف عمك   ا ا صػؿ، تبػيَّف لنػا  

ر عػف ال سػـ، وبيػاف  لػؾ  ْف تػأرَّ فػي أفَّ الشرط  ػو الػ ي يسػت،ؽ الجػواب ويسػتلعيا، واا
ؿ: جػػر  ال،ػػليث فيػػا عػػف أفَّ الشػػرط أسػػموب  مب،ثػػيف، انع ػػل عمي مػػا  ػػ ا الب،ػػث ا وَّ
ت  مػػي، ي تِػػي عبػػارتيف: )الشػػرط، والجػػواب(، ت ػػـو عمي مػػا البنيػػ  ا ساسػػي  لممعنػػك، 
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ًكاػًلا  وفي اجتماعا م  ال سـ يكوف  و م،ور المعنك وعملتا، فػي ،ػيف يكػوف ال سػـ م
رة ػ  نا ػ إلػك أفَّ الشػرط لػـ يت ػلـ عمػك ال سػـ فػي ال ػرخف لمِموف الشرط. وتجلر ا شا

ػمو ، (ٛ)الكريـ ر عنا، ل لؾ جعؿ الن،ويوف الجواب لم سـ ي لمشرط، ن وًي لما أصَّ ، بؿ تأرَّ
وال، ي   ر ؼ  لؾ، كما سيتِ . وأمَّا المب،ث الثاني: فتِمَّف ال،ػليث عػف أفَّ الَ َسػـ 

ػػ  اسػػًما فػػي ، ي تػػا عنصػػر توكيػػل ي غيػػر، و ػػ  ا يسػػتلعي رلَّ افتػػراض الن،ػػوييف بػػأفَّ ثمَّ
 م لًَّرا، يطمب جواًبا في مواِ  كثيرة مف ال رخف الكريـ.

 
ل: تـزم  ارتكيبـا ارتطـ:  : 

َّ
ألرؾ الن،ويػوف و،ػلة التركيػب الشػرطي املبحث األو

وت ـ  أج انا، وما امتا  با مف رصانص فػي مبنػا  ومعنػا   ووظيفتػا، فتنػاولوا جوانبػا 
ناتػا وعناصػر   ػبطوا مكوا المرتمف  بالب،ث والت،ميؿ، واعَّػلوا لػا، واسترمصػوا أ،كامػا، ِو

 ػػػػ( عػػػلًلا مػػػف اِػػػايا  ػػػ ا ٓٛٔوروابطػػػا وم تِػػػياتا. فنطػػػال  فػػػي كتػػػاب سػػػيبويا)ت 
 ػػ(، إ  اػاؿ:   وسػألُت الرميػؿ عػف ٘ٚٔالتركيب، من ػا مػا سػأؿ عنػا ُأسػتا   الرميػؿ )ت

[، أيف جواب ا؟ وعف ٖٚ]سورة ال مر:   ۅ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ اولا جؿَّ  كر : 
يث  حج  مج      [، و ٘ٙٔ] سورة الب ػرة:  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ   اولا جؿَّ وع : 

[، ف ػػػاؿ: إفَّ العػػػرب اػػػل تتػػػرؾ فػػػي مثػػػؿ  ػػػ ا الربػػػر ٕٚ]سػػػورة ا نعػػػاـ:  جح  مح  جخ    
. فم تِػػك  ػػ ا ( ٜ)]الجػػواب[ فػػي ك م ػػـا لعمػػـ المرَبػػر  يا شػػيٍ  ُوِػػ   ػػ ا الكػػ ـ  
 النص يشير إلك وجول شعور بت ـ  ج أي   ا التركيب وتطالب ما.

ؿ المبرال )ت   ػ( مسانؿ   ا التركيب في غير مِو ، ومثَّؿ لػا، ن،ػو ٕ٘ٛوفصَّ
ؿ، و)إْف ُتكرمنػي  ػا )إْف( ف ولػؾ: )إْف تػأتني ختػؾ(، وجػب ا تيػاف الثػاني بػا وَّ اولا:   فأمَّ

:  َأكرْمؾ(، و)إْف ُتطػ     ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   اهلل يغفػْر لػَؾ(، ك ولػا عػ َّ وجػؿَّ
ڱ  ں  ں     [،ٖٛ]سورة م،مل:  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ [، ٖٛ]سورة ا نفاؿ: 

. فبػػػيَّف أفَّ ألاة الشػػػرط أشػػػركت جػػػ أي ( ٓٔ)[..  ٗٔ]سػػػورة ال،جػػػرات:   ڻ  ڻ  ڻ  
 التركيب في المعنك، و و واوع الشي  لواوع غير .

 ػ( بيف عناصر   ا التركيػب فػي أثنػا  ،ليثػا عػف ٖٙٔربط ابف السرَّاج )ت و  
ـْ  يػٌل ي عػْل عمػٌرو(،  الربط بال،رؼ، ف اؿ:   وَأمَّا ربطا جمم  بجمم ، فن،و اولػؾ: )إْف ي ػ
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وكاف أصؿ الك ـ: )ي وـُ  يٌل ي عُل عمٌرو(، فػ )ي وـُ  يٌل( لػيس متصػً  بػػ )ي عػُل عمػٌرو(، 
.  (ٔٔ)، فممَّا لرمت )إْف( جعمت إ،ل  الجممتيف شرًطا، وا رػر  جواًبػا  وي منا في شي 

 فالترابط بيف الشرط والج ا  با لاة تت، َّؽ منا فانلة الك ـ في   ا التركيب.  
ؿ أبو عمػي الفارسػي)ت    ػػ( الريػالة فػي عػلا  الشػرط والجػواب جممػ  ٖٚٚوسجَّ

، إ  اػاؿ:   أَي ( ٕٔ)عػف ب يػ  أنػواع الُجمػؿوا،لة مست م  مػف ،يػث تركيب ػا، واسػت  ل ا 
َـّ الجممػ  التػي  تر  أفَّ الفعؿ والفاعؿ فػي الشػرط ي ُيسػتغَنك ب مػا، وي يرمػو مػف أف تِػ
 ي الربر]الج ا [ إليػاا ول ػ ا المعنػك ،سػف أف تعمػؿ جممػ  الشػرط مػ  ال،ػرؼ الػلارؿ 

نػاف جميًعػا جممػ  . فتآلؼ الشػرط والجػ ا  فػي  ػ ا ا سػ (ٖٔ)عمي ما في الج ا    موب يكوا
 شرطي  وا،لة، ت ـو عمك ركنيف ي يستغني أ،ل ما عف احرر.

 ػػػ( إلػػك رأي ُأسػػتا   الفارسػػي، ،ػػيف لػػـ يسػػـِ جػػ   ٕٜٖو  ػػب ابػػف جناػػي )ت  
التركيب الشرطي جمم  وي ك ًما، بؿ سمَّا  َاوًيا  نَّا غير مفيل وي يعطي معًنػك مسػت ً  

و لؾ في اولا:   الكػ ـ  ػو الُجمػؿ المسػت م  بأنفسػ ا، الغانيػ  عػف  إيَّ بِـ ج نا إليا،
ْف لػـ  غير ا، وأفَّ ال وؿ ي يسػت،ؽ  ػ   الصػف ، مػف ،يػث كانػت الكممػ  الوا،ػلة اػوًي، واا
ْف لػػـ يكػػف ك ًمػػا، فعمػػك  ػػ ا يكػػوف  تكػػف ك ًمػػا، ومػػف ،يػػث كػػاف ايعت ػػال والػػرأي اػػوًي، واا

ـَ  يػٌل( ك ًمػا، فػآلفْ  ـَ  يػٌل(، فػ لَت عميػا )إْف( رجػ  بال يػالة  اولنا: )اا امػَت شػرًطا: )إْف اػا
. (ٗٔ)إلػك الن صػاف، فصػار اػوًي ي ك ًمػاا أَي تػرا  نااًصػا، ومنتِظػًرا لمتمػاـ بجػواب الشػرط 

كمػػا أجػػر  كػػؿَّ وا،ػػلة مػػف جممتػػي الشػػرط والجػػ ا  مجػػر  المفػػرلا يفت ػػار إ،ػػلا ما إلػػك 
ااؿ:   ينبغي أف تعمـ أفَّ العرب اػل أجػرت كػؿَّ وا،ػلة مػف ا رر ، و لؾ بما ُن ؿ عنا أنَّا 

جممتي الشرط وجوابا مجر  المفرلا  فَّ مػف شػروط الجممػ  أف تكػوف مسػت م  بنفسػ ا، 
اانمػػ  برأسػػ ا، و اتػػاف الجممتػػاف ي تسػػتغني إ،ػػلا ما عػػف أرت ػػا، بػػؿ كػػؿ  وا،ػػلة من مػػا 

ف الم يف  ما ركنا الجممػ  واوام مػاا مفت رة إلك التي تجاور ا، فجرتا ل لؾ مجر  المفرلي
 . (٘ٔ)فم لؾ فارات جمم  الشرط وجوابا مجاري أ،كاـ الُجمؿ  

 ػػػػ( أفَّ الشػػػرط والجػػػ ا  بمن لػػػ  الجممػػػ  ٗٚٗوَأكَّػػػل عبػػػل ال ػػػا ر الجرجػػػاني)ت  
الوا،لة في ت  م ما، ف اؿ:   الشػرط والجػ ا  يكػوف مػف فعػؿ وفاعػؿ، ن،ػو: )إْف تِػِرْب 

ِرْب(، غير ِْ أنَّا لمَّا رالؼ الظا َر، إ  جر  الجمم  فيا مجر  الج   مػف امتناع ػا مػف  َأ
أْف تست ؿَّ بنفس ا ،تك تنَِـّ إلي ا الثاني  ُعػلَّت ِػرًبا مفػرًلاا و لػؾ أنَّػؾ ي ت ػوؿ: ) إْف 
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ِرْب(ا  فَّ المعنػك الػ ي ُوِػ   ِْ ِرْب( مف لوف )إْف َت ِرْب(، وي )أَِ ِْ ِرب( مف لوف )َأ ِْ َت
اتِك جممتيف ترتبط إ،لا ما بصا،بت ا، و و أنَّا شرط وج ا . ومعمـو أفَّ الشػرط عميا ا

. ف ػػػ   ال، ي ػػػ  التػػػي أكَّػػػل ا (ٙٔ)مػػػف لوف الجػػػ ا ، والجػػػ ا  مػػػف لوف الشػػػرط ي ُيفيػػػل  
الجرجاني مف أفَّ جمم  الشػرط مركَّبػ  مػف و،ػلات متكاممػ  فػي نظػاـ رػاّص يِػع ا فػي 

َـّ إطػار تركيبػي ت  مػي، يشػتمؿ عمػ ك ركنػيف متطػالبيف، ي ينفػؾ  أ،ػل ما عػف احرػر، ليػت
 المعنك ب ما مًعا.

 ػػػػ( عمػػػك مصػػػطم    الجممػػػ  الشػػػرطي    ب ولػػػا: ٜٖ٘ونػػػصَّ ال مرشػػػري)ت  
. وُيعػل   ػ ا الػنص  (ٚٔ) والجمم  عمك أربع  أِػرب: فعميَّػ ، واسػميَّ ، وشػرطيَّ ، وظرفيَّػ   

،يا  ػا التركيبػي، واعتراًفػا بنوع ػا المنفػرل فػي تصريً،ا باسػت  ؿ  ػ ِ  الجممػ  فػي ِػمف 
 م ابؿ أنواع الُجمؿ ا رر .

 ػ( الشػرط والجػ ا  كالجممػ  الوا،ػلةا لعػلـ اسػت  ؿ ٖٗٙوصيَّر ابف يعيش )ت 
ْف  أ،ل ما عف احرر، و لؾ في ،ليثا عف الجممػ  الشػرطي ، إ  اػاؿ:   ف ػ   الجممػ ، واا

ا صؿ في الجمم  الفعمي  أْف يست ؿَّ الفعؿ بفاعمػا، كانت مف أنواع الُجمؿ الفعمي ، وكاف 
ـَ  يٌل(، إيَّ أنَّا لمَّا لرؿ ػ   نا ػ ،رؼ الشرط ربط كؿَّ جمم  مػف الشػرط والجػ ا   ن،و: )اا
با رر  ،تك صارتا كالجمم  الوا،لة، ن،و المبتلأ والربر، فكمػا أف المبتػلأ ي يسػت ؿ  إّي 

 ؿ  إّي بػ كر الجػ ا ، ولصػيرورة الشػرط والجػ ا  كالجممػ  ب كر الربر، ك لؾ الشرط ي يسػت
 (ٛٔ)جا  أف يعول إلك المبتلأ من ما عانل وا،ل، ن،و: ) يٌل إْف تكرْمُا يشكْرَؾ عمٌرو(...  

. فالع اػ  الت  ميػ  بػػيف الشػرط والجػػواب تشػبا الع اػػ  ال انمػ  بػػيف المبتػلأ والربػػر، إ  
 لَّ لا مف ربر، وي يعتل با إّي ب كر الج ا  معا.الشرط يمثاؿ المبتلأ ال ي ي بُ 

و ك ا است رت لل  الن،وييف ال لما  فكرة رصوصػيَّ  الع اػ  اللارميػ  ال انمػ   
ن  لمجمم  الشرطيَّ ، ورصوصي  نمط ا ال ي ي ترِ   ،كامػا ب يػ   بيف ا طراؼ المكوا

ثػر ـ صػنَّف ا فػي إطػار غير ػا مػف الُجمػؿ، بيػَل أفَّ الممفػت ػ عمػك الػرغـ مػف  لػؾ ػ أفَّ أك
، وتعامػػؿ مع ػػا عمػػك أنَّ ػػا جممتػػاف ي جممػػ  وا،ػػلة: (ٜٔ)الُجمػػؿ، وأل،  ػػا بالجممػػ  الفعميػػ 

جمم  الشرط، وجمم  جواب الشرط. ولعؿَّ سػبب  لػؾ   أفَّ مف ػـو الجممػ  لػـ يتعػل ػ بعػُل ػ 
نػ  البساط  في التركيب، بمعنك: أفَّ مصطم  الجمم  ينصرؼ إلك الجمم   البسػيط  المكوَّ
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. فكػػاف ا سػػػنال والعمػػػؿ الن،ػػػوي مت،كامػػػيف فػػػي (ٕٓ)مػػف فعػػػؿ وفاعػػػؿ، أو مبتػػػلأ وربػػػر  
 تصنيؼ الجمؿا ل لؾ رلَّ علل مف الن،وييف الجمم  الشرطيَّ  إلك الجمم  الفعميَّ .

ي ايسػترابا ي )ت   ػػ( فػي معنػك الشػرط واػوَّة ٛٛٙويستوافنا كثيًرا ما رخ  الِر
لمَّا ع ل م ارن  بيف ليل  الشػرط وليلػ  ال سػـ، ف ػاؿ:   الَ سػـ أكثػر إلغػاً  ت  ما،  لؾ 

ف  ًارػػ ة بػػا بػػ  نيَّػػ ، لتمػػر  مػػف الشػػرطا  نَّػػا أكثػػر لوراًنػػا فػػي الكػػ ـ، ،تػػك رفػػ  اهلل الم
] سورة المانلة:  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ألسنت ـ عميا، وسمَّا  لغًوا، ف اؿ تعالك: 

ا، تأثير ٜٛ ًِ في ا صؿ، في معنك الجواب: أاؿ  مف تأثير الشرط فػي جوابػاا  فَّ  [، وأي
ـ  معنك الكػ ـ بلونػا، والشػرط ُمػوِرٌل  ًكال لممعنك الثابت فيا، ف و كال انل ال ي يت ال سـ م
فػػي جوابػػا معًنػػك لػػـ يكػػف فيػػا، و ػػو التوايػػؼ ]ي صػػل: أف ،صػػوؿ الجػػواب متواػػؼ عمػػك 

يؽ با لغػا  عػف جوابػا، مػف ألاة الشػرطا فم ػ ا اػل ،صوؿ الشرط[، فكانت ألاة ال سـ أل
ُيمغك ال سـ عف الجواب م  إمكاف أف ي ُيمغك، بر ؼ الشرط، ت وؿ: )َأنا واهلِل أكرُمػَؾ(، 
با لغػا ، واػل أمكنػػؾ أف تعتبػر ، فت ػػوؿ: ) كرمنَّػَؾ(، وي ت ػوؿ: )َأنػػا إْف ل يتنػي أكرُمػػَؾ(، 

أ وألاة الشػػرط ممغػػاة، بػػؿ ت ػػوؿ: )أكرْمػػَؾ( باعتبػػار بػػالرف  عمػػك أفَّ )أكرمػػَؾ( ربػػر المبتػػل
 .( ٕٔ)الشرط، والجمم  الشرطي  ربر المبتلأ  

و ػ ا الػػنص  يػػلل نا عمػػك ، ػػانؽ ِعػػلَّة، من ػػا: أفَّ تػػأثير الشػػرط فػػي معنػػك جوابػػا  
كبيػػر، إ  يػػورل فيػػا معًنػػك جليػػًلا لػػـ يكػػف ،اِػػًرا، و،يننػػٍ  ي يت، ػػؽ ال صػػل مػػف الكػػ ـ 

َـّ إليػػا جوابػػا، لواػػوع الجػػ ا  مػػف الشػػرط مواػػ  المسػػبَّب مػػف بالشػػرط و،ػػل   ،تػػك ينِػػ
السبب، والنتيج  مف الم لام ، ولبنػا  الكػ ـ عمػك  ػاتيف العبػارتيف المتػيف ي ُبػلَّ من مػا. 
َـّ المعنك، مستوفي  وأمَّا ال سـ ف و لمتوكيل ف،سب، يمكف ايستغنا  عنا ويب ك الك ـ تا

أف يستغني عػف جوابػا ل مَّػ  تػأثير  فيػا. ونف ػـ مػف  ػ ا الػنصا ػ  الغرض، كما أنَّا يمكف
ف اكتنفػا كػ ـ خرػر، كالمبتػلأ، عمػك الػرغـ مػف اػوَّة المبتػلأ  ا ػ أفَّ الشرط ي ُيمغػك، واا ًِ أي
ً ، ومػف  في تصل ر ، وفي طمبا لمربر. أمَّا الَ َسـ ػ فػي  ػ   ال،الػ  ػ فػيمكف عػل   أو إلغػا

ال سػـ عمػك الشػرط يشػبا ت ػل ـ المبتػلأ عمػك الشػرط، إ  الجػواب   لؾ نصػؿ إلػك أفَّ ت ػلـ
ًكاًلا لمتركيب الشرطي ال ي يصب  ُم َسًما عميا. فميس مػف  يب ك لمشرط، ويكوف ال سـ م
ا ْولػك أف نسػػاوي بػػيف معنػػك الشػػرط الػػ ي ينع ػل عميػػا الكػػ ـ وي ػػ  عميػػا ال سػػـ، وبػػيف 
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ػا   ػب إليػِا  معنك ال سـ ال ي يأتي لمجرَّل توكيل مِموف الشرط، و  ا التوجيا أْولك ممَّ
 أكثر الن،وييف مف أف الجواب لممت لاـ من ما.

وينػػتظـ التركيػػب الشػػرطي بنظػػاـ رػػاّص يغمػػب اتباعػػا، و لػػؾ أفَّ تتصػػلَّر ألاة  
ې    الشرط، ويمي ا تركيب فعؿ الشرط، ثـ تركيب الجواب أو الج ا ، ن،و اولػػا تعػالك:  

]سػػػػػػورة النسػػػػػػا :  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  وئەئ  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ
[. وكػػاف الن،ويػػوف يب،ثػػوف ألوات الشػػرط فػػي مواِػػ  الرصػػانص ا عرابيػػ  ل فعػػاؿ ٛٚ

الوااعػػ  بعػػل ا، واػػل ااتِػػك  لػػؾ ػ عنػػل ـ ػ ت سػػيـ  ػػ ِ  ا لوات عمػػك مجمػػوعتيف 
، ن،و اولا تعالك: (ٕٕ)متميا تيف ڍ   ڍ  ڌ     ڇ  ڇ  ڇ   ،  ما: ألوات الشرط الجاـ 

[، وألوات الشػػرط غيػػر الجا مػػ ، مثػػؿ اولػػا ٕٗٛ]سػػورة الب ػػرة:  ڌ   ڎ  ڎ    ڈ
[.  وصػػنَّفو ا ب،سػػب أصػػناؼ ٚ]سػػورة ال،جػػرات: ڃ  ڃ      ڃ  چ     چ  چ  چ   تعػػالك: 

]سػػػػػورة  چ  ڇ  ڇ  ، ،ػػػػػروؼ، ك ولػػػػػا تعػػػػػالك: (ٖٕ)الكػػػػػ ـ إلػػػػػك ث ثػػػػػ  أِػػػػػرب
]سػػػورة النسػػػا :  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   تعػػػالك: [، وأسػػػما ، ن،ػػػو اولػػػا ٜٔا نفػػػاؿ:
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     [، ومرتمؼ فيا بيف ايسمي  وال،رفي ، كما فػي اولػػا تعػػالك: ٖٕٔ

[. وب،سػػب المعنػػك الػػ ي تفيػػل  ٕٖٔ]سػػورة ا عػػراؼ:  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ب عمػػك ،  ػػي: مػا يػلؿ  عمػك مجػرَّل تعميػؽ الجػوا(ٕٗ)فػي الجممػ  صػنَّفو ا إلػك سػت  أنػواع

[، ومػا يػلؿ  ٚ]سورة م،مل:   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  الشرط، مثؿ اولا تعالك: 
 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  عمػػك َمػػْف يع ػػؿ، ن،ػػو اولػػا تعػػالك: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    [، وما يلؿ  عمك ما ي يع ؿ، ك ولا تعالك: ٗ٘]سورة المانلة: 

عمػك ال مػاف: متػك وأيَّػاف، ومػا يػلؿ  عمػك المكػاف،  [، وما يػلؿ  ٜٚٔ]سورة الب رة:   ٹ
[، وما يػلؿ  ب،سػب مػا ٛٚ]سورة النسا :  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  مثؿ اولا تعالك: 

 [.ٓٔٔ]سورة ا سرا :  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ يِاؼ إليا، ك ولا تعالك: 
ؽ الن،ويػػوف بػػيف ،التيػػا، ف،ػػيف يػػأتي بعػػل   ػػا تركيػػب فعػػؿ الشػػرط ف ػػل فػػرَّ وأمَّ

. ومػػرل  ( ٕ٘)لوات الجا مػػ  يػػروف وجػػوب كونػػا تركيًبػػا إسػػنالًيا فعمًيػػا مسػػتوفًيا لشػػروطاا 
كونػػا كػػ لؾا  نَّػػا بمثابػػ    العمَّػػ  والسػػبب لوجػػول الثػػاني، وا سػػباب ي تكػػوف بالجوامػػل، 
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نَّما تكوف با عراض، وا فعاؿ أعراض   . والشان  عنل الن،وييف أفَّ  مف الفعؿ بعل ( ٕٙ)واا
ػػا معظػػـ  ػػ  ِ  ا لوات المسػػت بؿ، بصػػرؼ النظػػر عػػف نػػوع الصػػيغ  المسػػتعَمم  فيػػا. وأمَّ

ػ  ػ يماثػؿ تركيبػا بعػل  تركيػب فعػؿ الشػرط بعػل ا لوات غيػر الجا مػ ، فآلنَّػا ػ بصػورة عامَّ
الجا مػػ ، بيػػَل أنَّػػا يرالفػػا فػػي أمػػور، أ م ػػا، ال،الػػ  ا عرابيػػ  لػػا، والليلػػ  ال منيػػ  بػػا، 

 .( ٕٚ)ي وبعض الرصانص السياا
ر الن،ويػػوف أفَّ ا صػػؿ فيػػا أف يكػػوف تركيًبػػا   ػػا تركيػػب جػػواب الشػػرط في ػػرا وأمَّ

إسػػنالًيا فعمًيػػاا    فَّ الجػػػواب شػػيٌ  مواػػوؼ لرولػػػا فػػي الوجػػول عمػػػك لرػػوؿ شػػػرطا، 
، غيػر ( ٕٛ)وا فعاؿ  ي التي ت،لث وتن ِي، ويتواؼ لروؿ بعِ ا عمك وجػول بعػض  

ًعا، إ  ورل جواب الشرط تركيًبا إسنالًيا فعمًيا، ن،و اولا تعالك: أفَّ الواا  المغوي أكثر تنو 
    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  :[، كمػػػػا ورل تركيًبػػػػا ٔٔٔ]سػػػػورة خؿ عمػػػػراف

]سورة  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   إسنالًيا اسمًيا، مثؿ اولا تعالك: 
ػا ػ تركيًبػا شػرطًيا، ك ولػا تعػالك:ٚ٘ال رػرؼ:  ًِ ى  ائ   ائ  ەئ    [، وورل ػ أي

[، فجػػواب )ِإ ا( ػ فػػي احيػػ  ٙٛٔ]سػػورة الب ػػرة:  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئەئ  وئ
ر جواًبػا لػػ )إ ا(.  ا ريرة ػ شرط ت ػلَّـ عميػا جوابػا، فكػاف الجػواب المت ػلاـ وشػرطا المتػأرا

 ويشترط في جواب الشرط أف يكوف مفيًلا، ف  يص   الجواب بما ي يفيل.
الغالب لجمم  الشرط بت ل ـ الجواب عمك ا لاة، فألَّ   لؾ إلك  وال يتغيَّر النظاـ 

ل ا: ير  أفَّ الجواب م، وؼ، اسُتغني عنا بما  (ٜٕ)تميي  اتجا يف لمن،وييف إ ا   لؾ، أوَّ
ُ كر ابؿ ا لاة، وأنَّا ي يصػم  جعػؿ المت ػلاـ جػ اً ا  فَّ الشػرط لػا ،ػؽ  التصػل ر، وت ػليـ 

ا، ثػػـ أفَّ المت ػػلاـ يرمػػو بػػاطرال مػػف روابػػط ا عػػراب وا لوات، و ػػ ا الجػػ ا  عميػػا يرػػؿ  بػػ
م  ب البصرييف. احرر: ير  أفَّ المت لاـ  و الجواب مػف لوف ،اجػ  إلػك ال ػوؿ بت ػلير 
م،ػ وؼ، ويػرل  أصػ،ابا ػ و ػـ الكوفيػوف ػ بػأفَّ ،ػؽَّ التصػل ر ػ فػي ال، ي ػ  ػ إنَّمػا  ػو 

ر ، ي فػي لمجواب، وأفَّ رمّو  مف الروا بط،  لػؾ  فَّ الػروابط إنَّمػا ت تػرف بػا فػي ،ػاؿ تػأر 
ػػوع ػ أاػػرب إلػػك الوااػػ  المغػػوي، وأكثػػر  ،ػػاؿ ت ل مػػا. ومواػػؼ الكػػوفييف ػ فػػي  ػػ ا المِو
ػ  مػف المبنػك والمعنػك،  اتساًاا، ِلما فيا مف ُبعل عف تكم ؼ التأويؿ مػف لوف ِػرورة مم،َّ

ا بليلتا، ولػف يتغيَّػر مػف فكرتػا شػي ، واػل نػاؿ إ  يب ك أسموب الشرط ػ عنلنٍ  ػ م،تفظً 
، وأيَّلتػػػا كثيػػػر مػػػف النصػػػوص (ٖٓ) ػػػ ا الػػػرأي است،سػػػاف عػػػلل مػػػف البػػػا،ثيف الم،ػػػَلثيف
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     التراثيػػػػػ ، واحيػػػػػات ال رخنيػػػػػ ، ن،ػػػػػو اولػػػػػا تعػػػػػالك: 

]سػػػورة ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  [، و   ٔٔٔ]سػػػورة الب ػػػػرة:  ىئ
ىئ   [، و ٛٔٔ] سورة خؿ عمػراف: ڱ  ڱ    ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  [، وٕٚٔالب رة: 

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ     [، و ٛٔٔ]سػػػورة ا نعػػػاـ:  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲    [، و ٖٗ]سورة يوسؼ:  ىئ  ىئ    ی           ی   ی

  : [، ومثؿ  لؾ كثير في ال رخف الكريـ.ٖٔ]سورة الشعرا 
تغنك ػ فػي التركيػب الشػرطي ػ عػف جممػ  الشػرط، إ  يػر  الن،ويػوف أفَّ وال ُيسػ 

ػا مطَّػرل كثيػر أو جػان  اميػؿ، فيطَّػرل بعػل الطمػب، و،ممػوا  ، ؼ فعؿ الشرط وا لاة مًعػا إمَّ
[، أي:   فػػآلْف تتبعػػوني ٖٔ]سػػورة خؿ عمػػراف:  ڄ  ڄ   ڄ    عميػػا اولػػا تعػػالك: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   مب، ن،و اولػا تعالك: . ويجو  في غير الط( ٖٔ)ي،ببكـ اهلل  

  :[، أي:   فآلْف لـ يتأت إر ص العبػالة لػي فػي  ػ   البمػلة فآليػاي ٙ٘]سورة العنكبوت
. و ػػ ا الت ػػلير اسػػتلعا  تطالػػب جػػ أي التركيػػب الشػػرطي، لؿَّ ( ٕٖ)فاعبػػلوف فػػي غير ػػا  

ػ ت بالتركيػب الشػرطي الم كور من ما عمك الم، وؼ، وا فالة في   ا ا نجػا  المغػوي تمَّ
 كماا.

وير  الن،ويوف أفَّ ثمَّ  مواِ  ُي، ؼ في ا جواب الشرط جػواً ا، وأرػر  ُي،ػ ؼ  
في ػا وجوًبػػا، وشػػرط ، فػػا ليلػػ  الكػػ ـ عميػا، فيسػػتغني ػ ،يننػػٍ  ػ الشػػرط عػػف جوابػػا، 

تركيػب مستعيًنا بسياؽ ال،اؿ في ت،ليل الُبعػل ا ربػاري، وبمجمػوع الػلَّواؿ الم، َّ ػ  فػي ال
الشرطي،   فآلفَّ الوظيف  ا ب غيػ  اػل تتعػلَّ  ،ػلول المػ كور لتػرتبط بطااػات إي،انيػ ، ي 

ل، بػؿ تتعػلَّ  أبعال ػا   ػ   لػؾ ب ولػا تعػالك: (ٖٖ)تتعيَّف بُبعل ت ليري مو،َّ َِّ ۈ   . ويتو

يث  حج  مج     جح  مح  جخ     واولا جؿَّ وعػ : و [،ٖٚ]سورة ال مر:   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 

  [، بايكتفا  بالشرط مف الجػواب الػ ي يسػتلعيا التركيػب الم، َّػؽا ٕٚرة ا نعاـ: ]سو
إ  ا فالة ػ   نا ػ ارتبطت بعظم  المواؼ الػ ي تتعػلَّل فيػا ا بعػال الت ليريػ ، ولػو ُصػراح 

، فاسُتغني عنا في احي  ا ولكا  لمليل  عمك أفَّ ل ـ ( ٖٗ)بالجواب، يفُتِ لت   ِ  الم يَّ 
يننٍ  ػ مف الكرام  والتعظيـ مػا ي ي،ػيط بػا الوصػؼ، وأفَّ أبػواب الجنَّػ  ُتفػت  ل ػـ ابػؿ ػ ،

، وفػػي احيػ  الثانيػػ    جػػواب )لػػو( م،ػ وؼ، و ػػو أبمػػ  فػػي ( ٖ٘)مجيػن ـ غيػػر منتِظػػريف  
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ػل إ  عػرؼ اػلر النعمػ  أو الع وبػ ، واػؼ   نػا مػ   الوعل والوعيلا  فَّ الموعول والمتوعَّ
. و ػ ا ِػرب ( ٖٙ)واا ا لـ يعرؼ   ػب و مػا إلػك مػا  ػو ا عمػك مػف  لػؾ   لؾ المعيَّف، 

مف ا يجا  تبي،ػا الطااػ  ا ب غيػ  لمتركيػب، وتسػتلعيا عظمػ  المواػؼ، ويكشػؼ عػف 
 ا عجا  ال رخني.

وأجػػػا  الن،ويػػػوف ،ػػػ ؼ كػػػؿر مػػػف فعػػػؿ الشػػػرط والجػػػواب مًعػػػا، متػػػك لؿَّ عمػػػك  
ـ  البابا و نَّا لػـ يػرل فػي الم، وؼ لليؿ مف السياؽ، شريط  كوف ا  لاة )إْف( ا  نَّ ا أ

ې     ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ . و،مموا عميػا اولػا تعػالك: (ٖٚ)غير ا

]سػػػورة ا نعػػػاـ:  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ائې  ې      ې  ى  ى  ائ
 كـ [، والت لير ػ عنل ـ ػ :   إْف صػلاتـ فيمػا كنػتـ تِعػلوف بػا مػف أنفسػكـ ف ػل جػاٚ٘ٔ

ْف ك َّبتـ ف  أ،ل أك ب منكـ، فمػف أظمػـ   نَّمػا ُجعمػت  ػ ِ  احيػ  مػف ابيػؿ (ٖٛ)بيان ، واا . واا
، (ٜٖ)، ؼ فعؿ الشرط والجواب مًعاا    نَّا ال ُ كر في المفػظ جممػ  اانمػ  م ػاـ الجػواب 
ػؿ الف انػػلة فػأعطك  لػؾ مجػاًي وُبعػػًلا، يفتػراض  ػ ا الت ػلير، ليت، َّػػؽ ا بػ غ بػا، وتت،صَّ

 منا.
وما   ب إليِا الن،ويوف برصوص تصنيؼ الجممػ  الشػرطي  فػي إطػار الجممػ   

الفعمي ، لـ يمؽ ابوًي مف للف بعض البا،ثيف الم،َلثيف، فرأ  اللكتور م لي المر ومػي 
أفَّ رلَّ الجممػػ  الشػػرطي  إلػػك الجممػػ  الفعميػػ ، وشػػطر ا إلػػك شػػطريف   مػػف النظػػر الع مػػي 

ف ُيعػاَل  الشػرط ػ بعبارتيػا ػ عمػك أنَّػا جممػ  وا،ػلة ي جممتػاف، الم،ػض، وكػاف ينبغػي أ
ريف ػ إّي جمم  وا،لة، تعبار عف فكرة وا،ػلة، ولػيس  فميس جمم  الشرط ػ بج أي ا المتصوَّ
جمم  الشرط بج أي ا إّي و،لة ك ميػ  ُيعبَّػر ب ػا عػف و،ػلة ا فكػار. ليسػت جممػ  الشػرط 

لت،ميؿ المنط ي، أمَّا بالنظر المغوي فعبارتػا الشػرط والجػ ا  بجممتيف إّي بالنظر الع مي، وا
جمم  وا،لة، وتعبير ي ي بؿ اينشطارا  فَّ الج أيف المع وليف في ا إنَّما يعباراف مًعػا عػف 
فكرة وا،لةا  نَّؾ إ ا ااتصرت عمك وا،لة من ما أرممت با فصاح عمَّا يجوؿ فػي   نػؾ، 

ك   ػػف السػػام ... إ ف لػػيس  نػػاؾ فػػي ايعتبػػارات واصػػرت عػػف ن ػػؿ مػػا يجػػوؿ فيػػا إلػػ
نَّمػػا  نػػاؾ جممػػ   المغويػػ  جممػػ  اسػػم ا: جممػػ  الشػػرط، وأرػػر  اسػػم ا: جممػػ  الجػػواب، واا

. ثػـ أطمػؽ الػلكتور المر ومػي مصػطم  )العبػارة( عمػك كػؿا (ٓٗ)وا،لة،  ي جمم  الشرط 
لَّؼ مف عبػارتيف ي وا،ل مف ج أي جمم  الشرط، وفي  لؾ ي وؿ:   فجمم  الشرط إ ف تتأ
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است  ؿ  ،لا ما عف ا رر ، تسمَّك العبارة ا ولك شرًطا، وتسمَّك العبارة الثانيػ  جواًبػا 
ْف تألَّفػت فػي  ات ػا مػف  أو ج اً . وليست عبارة الشرط جممػ ، كمػا يػرال مػف )الجممػ (، واا

ػ ًِ ػ  أي ا، و ػ ِ  الفكػرة التامَّػ  مسنل إليِا، ومسنلا  ّن ا ػ عمك ،لة ػ ي ُتعبار عف فكرة تامَّ
. (ٔٗ)إنَّما ُيعبَّر عن ا بجمم  الشرط التي تعتمل في وجول ا عمك الشػرط والجػواب جميًعػا  

ًلاي ػا  ػ   الجممػ ، و ػي  ويبلو أفَّ الػلكتور المر ومػي نظػر إلػك الوظيفػ  العامػ  التػي ت
بالسػبب، فجعم ػا ن وؿ الجواب من ل  المسبَّب عف الشرط، أو بعبارة أرػر  ربػط المسػبَّب 

جمم  وا،لة اانم  برأس ا ي ت بػؿ اينشػطار، إ  لػـ يصػّنف ا عمػك أسػاس )ا سػنال( كمػا 
 فعؿ م  غير ا مف الُجمؿ.

وصنَّؼ اللكتور تمَّاـ ،سَّاف الُجمؿ عمك أساس المبنك والمعنك، فجعػؿ الجممػ   
. وجعم ػػا (ٕٗ)في الشػػرطي  بػػالنظر إلػػك المبنػػك اسػػيًما لمجممػػ  ايسػػمي ، والفعميػػ ، والوصػػ

ػػػػا صػػػػنَّف ا عمػػػػك أسػػػػاس   ػػػػي والطمبيػػػػ  وا فصػػػػا،ي  مػػػػف ابيػػػػؿ الُجمػػػػؿ ا نشػػػػاني ، لمَّ
 .(ٖٗ)المعنك

ػػ  لمجممػػ  الشػػرطي ،  لػػؾ   وأعطػػك الػػلكتور فرػػر الػػليف ابػػاوة ايسػػت  لي  التامَّ
عنلما اسَّـ الُجمؿ ب،سب طبيع  صلر ا، ف ػاؿ:   الجمػؿ ث ثػ  أاسػاـ: اسػمي ، وفعميػ ، 

 ا و لؾ ب،سب طبيع  صػلر ا. وي ُبػلَّ مػف ا شػارة ػ   نػا ػ إلػك أفَّ المػرال بصػلر وشرطي
الجمم   ػو ػ فػي ال، ي ػ  ػ المسػنل، أو المسػنل إليػِا، أو ألاة الشػرط، وي ايمػ  لمػا ت ػلَّـ 
 لؾ مػف ،ػروؼ أو فِػ ت... فػآل ا كػاف صػلر الجممػ  اسػـ شػرط فػي م،ػؿا رفػ  مبتػلأ، 

 : (ٗٗ)ن،و اوؿ   ير
 ُيَصاِنْ  ِفي ُأُموٍر كثيَرةٍ  ْف يَ َومَ        

رَّْس ِبأْنياٍب َوُيوَطْأ ِبَمْنِسـِ                                    َِ  ُي
 

ف ػػػي جممػػػ  شػػػرطي  ي اسػػػمي ا  فَّ التركيػػػب الشػػػرطي في ػػػا يغمػػػب التركيػػػب       
ا سػػػنالي. واا ا كػػػاف صػػػلر ا اسػػػـ شػػػرط فػػػي م،ػػػؿا نصػػػب عمػػػك المفعوليػػػ ، ن،ػػػو اػػػوؿ 

ا: (٘ٗ)  ير ًِ  أي
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 َرْبَط َعْشواَ  َمْف ُتِصْب ُتِمْتاُ َرَأيُت الَمَنايا      
ْر َفَيْ َرـِ                                           َوَمْف ُتْرِطْئ ُيَعمَّ

ؿ الجممػ    ْف كػاف اسػـ الشػرط فػي صػورة الفِػم ، وَأوَّ ػا، واا ًِ فالجمم  شرطي  أي
. (ٙٗ) و الفعؿ في النيَّ ا  فَّ لتركيب الشػرطي  ػو الغالػب في ػا عمػك التركيػب ا سػنالي 

ػا أف فالجمم  إمَّا أف ت ـو ع مَّ مك تركيب إسنالي، كالفعؿ والفاعؿ، أو المبتلأ أو الربر، واا
ت ـو عمك تركيب شرطي، و  ا يلعو إلك است  ؿ الجممػ  الشػرطي ، ويظ ػر ا ثػَر الػ ي 

 ت،لثا في الك ـ ال ي تساؽ فيا.
ا مف ،يث طبيعػ    وعلَّ اللكتور عمي أبو المكاـر الجمم  الشرطي  أنمو ًجا راصف
نات ػػا ووظيفت ػػا، إ  ي ػػوؿ:   إفَّ الجممػػ  الشػػرطي  نمػػو ج ا سػػنال ف ي ػػا، ومػػف ،يػػث مكوا

متفرل الرصانص مف نما ج الجمم  العربي ، سوا  مػف ،يػث طبيعػ  ا سػنال، أو شػكما، 
أو ا طراؼ المشارك  فيا، ف ي تتكوف مف ث ث  عناصػر مرتمفػ  ولػيس مػف عنصػريف، 

بيػػػَل أنَّ مػػػا مترابطػػػاف عِػػػوًيا لفًظػػػا ومعًنػػػك، اثنػػػاف مػػػن ـ تركيبػػػاف إسػػػنالياف متميػػػ اف، 
ػػ  الػػربط ال،يػػوي الِػػروري بػػيف التػػركيبيف  والعنصػػر الثالػػث  ػػو ا لاة التػػي ت ػػـو بم مَّ
ػػ  يرػػالؼ في ػػا التركيػب فػػي غير ػػاا وب ػػ ا  ا سػنالييف... فالتركيػػب في ػػا  و طبيعػ  راصَّ

يػػ  أنػػواع الجممػػ  العربيػػ ، يتبػػيف أفَّ الجممػػ  الشػػرطي  ترػػالؼ سػػانر النمػػا ج النمطيػػ  لب 
ؽ الػػلكتور أبػػو (ٚٗ)سػػوا  من ػػا مػػا اتسػػـ بالبسػػاط ، أو مػػا اتصػػؼ بالتركيػػب   . وبػػ ا فػػرَّ

المكاـر بيف التركيب المست ؿ )الجممػ (، والتػركيبيف غيػر المسػت ميف )الشػرط، والجػواب(، 
فػالة، وا فػالة ،يث سمَّك كً  مف الشرط والجواب: )تركيًبا إسنالًيا(ا  فَّ شرط الجممػ  ا 

ي تت، َّؽ بأ،ل ركني الجمم  الشرطي  ما لـ ينظـ إليا الركف احرر، فيصيرا جممػ  وا،ػلة 
، فيت  ماف ويتطالبػاف بعػل أف كانػا ي صػم  بين مػا ابػؿ (ٛٗ)بوساط  ا لاة الرابط  بين ما

  لؾ.
يميػ (، وانطمؽ اللكتور رميؿ أ،مل َعمايرة مػف معػايير )النظريػ  التوليليػ  الت،و  

نَّما  ي جمم  ت،ويمي ، و لؾ في اولػا:   والػ ي  فرأ  أفَّ الجمم  الشرطي  غير مركَّب ، واا
نػػرا  أفَّ جممػػ  الشػػرط  ػػي جممػػ  غيػػر مركَّبػػ ، ولكن ػػا جممػػ  ت،ويميػػ  اسػػمي  أو فعميػػ ، 

. فيػر  أفَّ (ٜٗ)النػواة في ػا  ػو الِ سػـ الػ ي يسػمايا الن،ػاة: جممػ  جػواب الشػرط  الجمم  
مم  النػواة فػي مثػؿ: ) إْف ترػرْج أرػرْج(  ػي الجممػ  التوليليػ  الفعميػ : )َأرػرْج( التػي الج
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ػػا لػػـ يكػػف  ػػ ا  ػػو اصػػل المػػتكماـ فػػي  ػػ ا السػػياؽ، بػػؿ أرال أف يشػػترط  تفيػػل ا ربػػار، ولمَّ
ب،  ال عمػك الجممػ  مػا يعباػر بػا عػف مػرال  عنصػَر: )إْف ترػرْج(، لرروجا رروج المراطَ 

لػت الجممػ  ب ػ ا العنصػر  و و ػ في نظر  ػ لػيس جممػ ، بػؿ عنصػر ت،ويػؿ ي غيػر، فت،وَّ
إلك جمم  ت،ويمي ، غير أنَّ ا ب يت جمم  فعمي ، وسػكوف الفعمػيف في ػا ااتِػا  لػػ )إْف(. 
و ػػػ ا الت،ميػػػؿ نفسػػػا يجػػػري عمػػػك جممػػػ : )إْف ررجػػػَت ررجػػػُت(، فالجممػػػ  النػػػواة في ػػػا: 

أفَّ المعنػػك الشػػرطي فػػي  ػػ ِ  الجممػػ  أرفػػ  )ررجػػُت(، و)إْف ررجػػَت( عنصػػر ت،ويػػؿ، إيَّ 
لرج  في اي،تماؿ بالرروج مف الجمم  ا ولك، و)إْف( في   ِ  الجمم  ي ت تِي ،رك ، 
فمػػيس  نػػاؾ مػػف ،اجػػ  إلػػك ال ػػوؿ بػػأفَّ الفعػػؿ مجػػ ـو م،ػػً ، مبنػػي لفًظػػا، فمػػف فِػػوؿ 

 ال وؿ عل  ،رك  السكوف م لَّرة عمك الفعميف. 
ْج فأنا رارٌج( الجمم  النواة في ا  ػي الجممػ  ايسػمي : )فأنػا رػارٌج( وفي جمم : )إْف ترر 

و ي أاو  في ا،تماؿ الرروج المشروط مف الجممتيف الساب تيف، وعنصر الت،ويؿ في ا: 
أنػا ))إْف تررْج(، وااتِت الجممُ  النواة الفاَ  لتربط ا بعنصر الشػرط. ومثػؿ  لػؾ جممػ : 

عنك أكثر ا،تماًي في الواوع مف الجمػؿ السػاب   كما ػاا و لػؾ رارٌج إْف ررجَت( إّي أفَّ الم
ر عنصر الت،ويػؿ. و،صػؿ التركيػ  عمػك عنصػريف فػي   فَّ المتكماـ الَّـ الجمم  النواة وأرَّ
ن،ػػو جممػػ : )أنػػا إْف ررجػػَت رػػارج(، أ،ػػل ما: أفَّ الرػػارج  ػػو المػػتكماـ )أنػػا( ي غيػػػر ، 

ـ أف ي ػرف رروجػا  ػو عينػا بشػرط رػروج المراَطػب، واحرر: الشرط، الػ ي يػول  المػتكما 
فُوِ  الشرط فاصً  بيف المسنل والمسنل إليػا فػي الجممػ  التوليليػ  ايسػمي  النػواة )أنػا 

. فجمم  الشرط (ٓ٘)رارج(، وي ت تِي ألاة الشرط ،رك  في المبنك، وي أثر ل  ِ  ال،رك 
ّمػػا فعميػػ  بػػا ػػا اسػػمي  واا لنظر إلػػك جممػػ  النػػواة التوليليػػ  )جػػواب عنػػل الػػلكتور َعَمػػايرة إمَّ

 الشرط(، وكؿ  ما يجري عمي ا مف ت،ويؿ ف و ااتِا  لممعنك ال ي يبتغيا المتكماـ.

و ناؾ ِمػف البػا،ثيف الم،ػَلثيف َمػف اعتمػل الت سػيـ الثنػاني لمجممػ  ػ اسػمي  أو  
ال  السػامراني، فعمي  ػ وعلَّ الجمم  الشرطي  مف الجمؿ الفعمي ، من ـ: اللكتور فاِؿ ص

م ػػػور فعميػػػ ، و ػػػو الػػػراج  فيمػػػا الػػػ ي  كػػػر الجممػػػ  الشػػػرطي  ب ولػػػا:   و ػػػي عنػػػل الج
لك  لؾ ن،ا اللكتور أيمف عبل الر اؽ الشوَّا، (ٔ٘) أر  :   البني  العمي   لمجممػ  إ  ااؿ. واا

. (ٕ٘)مرل  ػػا نوعػػاف: فعميػػ  واسػػمي ، فالجممػػ  الشػػرطي  فػػي الت، يػػؽ مركبػػ  مػػف جممتػػيف 
مػػن ـ مػػف   ػػب إلػػك أفَّ الجممػػ  الشػػرطي    مركَّبػػ  ي جممػػ  بسػػيط ، وأفَّ ا لاة التػػي و 



 الَكِريِم الُقرآِن ِفي  والَقَسِم الشَّرِط ِاْجِتَماُع   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
ٖ٘ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

  رجب12                                                                                                 
هـ1431   

  آذار 31                                                                                                                
 م                                                                                                      2018                                                                                                                  

 311                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

أت مػا ل سػمبت ما ايسػت  ؿ، و يَّ اػربطػت مػا يسػمَّك بػالجممتيف ػ جممػ  الشػرط والجػواب ػ 
ل نت اؿ مف الكماي  إلك الج نيَّ ، بمعنك أفَّ توافر ا سػنال فػي كػؿر مػف الشػرط والجػواب ي 

ـ  الكػ ـ بػا، و ػ ا ي (ٖ٘)من ما جمم    سواًغا  ْف ُيسمَّك كؿ  ُيعطي م ا  فَّ الجمم  لفظ يػت
ً  احرر، وعميػا  نجػل أفَّ الجممػ  الشػرطي   يكوف بأ،ل ج أي الشرط ما لـ ينِـ إليِا ج 
جمم  مركَّب  منطوي  عمك و،لات كثيرة متكامم  في نظاـ م،كـ، يِع ا فػي إطػار جممػ  

، ف  يستساغ شطر ا إلك شطريف، ي تت، َّؽ الفانلة بأيا وا،ل من ما، (ٗ٘)   وا،لة مركَّب
و  ا ما عبَّر عنا أبو عمي الفارسي، والجرجاني، وغير ما مػف الن،ػوييف ال ػلما ، وعبَّػر 

ػا ػ عػلل مػف البػا،ثيف الم،ػَلثيف، واػل مػرَّ بنػا  لػؾ كم ػا ًِ ولػ لؾ فػآلفَّ   ارتبػاط  اعنػا ػ أي
، ي يرِ   ،كاـ الجمؿ، فا لاة في   ا النمط الشرط بجوابا ب وساط  ا لاة نمط راص 

ـ  المعنػك إّي  ت ـو بربط تركيب جممي بتركيب خرر، إ  يتواَّؼ أ،ػل ما عمػك احرػر، وي يػت
ب كر ما مًعاا ل ا كاف عمك ،ؽر مف جعم ما جمم  وا،لة مسػت م ، ي تنِػوي فػي الجمػؿ 

اص  منفػػػرل مػػػف ،يػػػث طبيعػػػ  ا سػػػنال في ػػػا، وا طػػػراؼ . ف ػػػي أُنمػػػو ج رػػػ(٘٘)ا رػػػر   
ـ  المعنػك  المشارك  في تركيب ا، وت ـ  ركني ا ب،يػث ي ينفػؾ  َأ،ػل ما عػف احرػر، وي يػت

 إيَّ ب ما مجتمَعيف.
ػا كػػاف شػأف الشػػرط ب ػ   ال ػػوَّة مػػف تػ ـ  ركنيػػا وتطالب مػا، واسػػتلعا  كػػؿا   ولمَّ

ك ـ عمي ما، وتماـ المعنك ب ما، فآلنَّا ليس مػف ا ْولػك أف وا،ل من ما لآلرر، وانع ال ال
نساوي بينا وبيف الَ َسـ، فينا عا الجػوابا  فَّ لمشػرط فػي المعنػك مػا لػيس لم سػـ فيػا، 

، وي ي تِػي ركنػيف ااتِػا  (ٙ٘)ًتك بػا   لمجػرَّل التوكيػل، ي لمتأسػيس  ُيػكما أفَّ ال سػـ 
ْف كاف لا ركنػاف لػـ ي كػف بين مػا العمػؿ الػ ي بػيف الشػرط وجوابػا، ولػيس الشرط ل ما، واا
يف لفًظا ومعًنػك، لػ ا فػآلْف اجتمػ  الشػرط وال سػـ فػي نفيا ما في الشرط مف ،اج  إلك رك

ر الشػرط عػف ال سػـ، في ػ  ال سػـ ػ  ْف تػأرَّ سياؽ وا،ل يكوف الجػواب لمشػرط ي لم سػـ، واا
ًكال مِموف الشرط.  ػ،يننٍ    عمك الشرط، لي
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َّ
م: املبحث ارتث

َ
س
َ
علَّ الن،ويوف ُأسموب الَ َسـ مركًَّبا، ي ـو عمك ركنيف: ان : وظبفة ارتق

، وُيسػػمَّك: )جممػػ  الَ َسػػـ(، والُم َسػػـ عميػػا، وُيسػػمَّك: )جممػػ  جػػواب الَ َسػػـ(، بػػاِ   َسػػـالمُ 
ووظيفتا توكيل الك ـ وت ويتا، فيكال ي يرمػو ال،ػليث عػف ال سػـ مػف  كػر التوكيػل معػا 

اج:   والَ َسػـ فػي الكػ ـ إنَّمػا جػي  بػا لمتوكيػل، و ػو ابػف السػرَّ  اػاؿي  لؾ أينما ُ كر، وف
ووافػػَت، لػػـ يكػػف  لػػؾ معًنػػك  ،و،ػل  ي معنػػك لػػا، لػػو امػػَت: )واهلِل(، وسػػكَت، أو : )بػاهلِل(

. وعميػا ف ػو تركيػب ربػري باعتبػار طرفيػا، عمػك (ٚ٘)،تك ت سـ عمػك أمػر مػف ا مػور  
اسػميَّ  أو  ػؿا إ  رلَّ  الن،ويػوف إلػك نػوعي الجممػ  لػلي ـ الػرغـ مػف إنشػاني  طرفػا ا وَّ 

ػا أف يكػوف جممػ  اسػمي  م، وفػ  أ،ػل الطػرفيف، أو فعميػ ، ي ُيػ كر في ػا  فعميَّ  ػ ف ػو إمَّ
عمػك أنَّػا مبتػلأ  ،الفعؿ والفاعؿ، فكاف إعراب ـ لن،و: )باهلِل(: مجروًرا لفًظػا مرفوًعػا م،ػ ف 

ػا أْف ُي ػلَّر بجممػ  فعميػ : ربر  م، وؼ، ت لير : )َاَسمِ  مَّ ي(، أو أنَّػا ربػر لػ لؾ الم ػلَّر، واا
ـُ باهلِل(.  )ُأْاِس

ؿ )الم سػـ بػا( عمػك ِػربيف رنيسػيف،  مػا: الظػا ر  وجعموا الَ َسـ بالنظر إلك ركنػا ا وَّ
ؿ، فُي صل با الجممػ  المصػلَّرة بالم َسػـ  أو الصري ، والمِمر أو غير الصري . أمَّا ا وَّ

 ًرا مف غيػر إِػمار وي تأويػؿ، وُيسػتَلؿ  عميػا ب،ػرؼ ال سػـ، ن،ػو اولػا تعػالك: با ظا 
[، أو بفعػػػؿ ال سػػػـ، ك ولػػػا ٛ-ٚ]سػػػورة الػػػ اريات:   ٻ  پ  پ  پ   *ٱ  ٻ  ٻ  

[، أو بال،رؼ ٚٔ]سورة ال مـ:   ٻ  پ     پ    پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ تعالك: 
]سػورة  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ى  ى  ائ  والفعؿ مًعػا، مثػؿ اولػا تعػالك: 

 [.ٜٓٔا نعاـ: 
رب الثَّاني ػ أي: ال سـ المِمر أو غير الصري  ػ ف و ما لـ ُي كر معا الُم َسػـ  َِّ وأمَّا ال
بػا صػريً،ا أو ظػا ًرا، و ػو عمػك نمطػيف، أ،ػل ما: مػا للَّػت عميػا الػ ـ، واحرػر: مػا لؿَّ 

في ػػا الن،ويػػوف بػػال ـ عمػػك وجػػول اسػػـ . فمػػف المواِػػ  التػػي اسػػتلؿَّ ( ٛ٘)عميػػا المعنػػك
ًكَّل بالنوف، ف ل ،كك سيبويا عػف الرميػؿ اولػا:  م، وؼ،  ي ااتراف ال ـ بالمِارع الم
(، إ ا جػا ت مبتػػَلأة لػيس ابم ػػا مػا ُي،مػؼ بػػا، ف ػاؿ: إنَّمػػا    وسػألتا عػف اولػػا: )لػتفعمفَّ

ْف لـ ُيػتكمَّـ بػالم،موؼ بػا   ػاجي )ت . (ٜ٘)جا ت عمك نيَّ  اليميف، واا  ػػ( ٖٖٚوعمَّػؿ ال َّجَّ
إِمار ال سـ في مثؿ   ا ب ولا:    فَّ ال سـ لو ظ ر لـ يجػ  أف ي ػ  الفعػؿ المسػت بؿ 

. فػااتراف الفعػػؿ المِػارع بػػال ـ والنػوف  ػػو السػبب الػػ ي (ٓٙ)م، ًَّ ػا، إّي بػال ـ والنػػوف  
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 لير اسـ م، وؼ، إ    ِ  الصيغ  ػ ب،سب رأي ـ ػ مماثم  لصػيغ  عمك ت يف،مؿ الن،وي
 . و،ممػػوا عمػػك  لػػؾ اولػػا تعػػالك: (ٔٙ)المِػػارع الوااػػ  فػػي جػػواب ال سػػـ المصػػرَّح بػػا

ػػػاج ٙٛٔ]سػػػورة خؿ عمػػػراف:   ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  [ا إ  اسػػػتلؿَّ ال َّجَّ
، ٖٔٔ)ت أي: ت ػ  عمػيكـ الم،ػف،  ػ( بال ـ عمك وجول اسـ م، وؼ، ف ػاؿ:   لُتْرَتَبػُرفَّ

ًكاػلة مػ  يـ ال سػـ   ًمف مف غير ، و ػ   النػوف لرمػت م ػا ػ ػ. ومثمػ(ٕٙ)فيعمـ الم ًِ ا ػ أي
 [.ٚٚ]سورة مريـ:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   الك: ػا تعػاول

وكػػ لؾ اسػػتلؿَّ الن،ويػػوف عمػػك ال سػػـ الم،ػػ وؼ بػػال ـ الم ترنػػ  بػػال،رؼ )اػػل(ا إ    ػػب 
ػا أكثر ـ إلك أفَّ  الػ ـ الوااعػ  عمػك )اػل(  ػي لم سػـ سػوا  أُ كػر ال سػـ أـ لػـ ُيػ كر، فممَّ

[، ٜٔ]سورة يوسؼ:   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ُ كر ال سـ معا اولا تعالك: 
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ومػػا لػػـ ُيػػ كر معػػا ال سػػـ اولػػا تعػػالك: 

 ػػػ(:  والػػ ـ ٘ٗٚ أبػو ،يػػاف ا نللسػػي)ت وفػػي  لػػؾ ي ػػوؿ[. ٕٓٔ]سػورة الب ػػرة:  ڳ
في )ل ل( لم سـ.   ا م  ب سيبويا وأكثر الن،وييف. وجمم : )ول ل عِمموا( م سـ عميػا، 

ػػا ػ اولػػا تعػػالك: (ٖٙ)الت ػػلير: واهلِل ل ػػل عِممػػوا   ًِ چ  چ  ڇ    . ومثمػػا ػ أي

 [.ٕ٘ٔ]سورة خؿ عمراف:  ڇ 
ػا ػ عمػك ال سػـ الم،ػ وؼ بػال ـ الُموَ  ػ واسػتلؿَّ الن،ويػوف ًِ طانػ  لم سػـ، و ػي اللارمػ  أي

جب  حب  خب    عمػػك ألاة الشػػرط، و ػػ ِ  الػػ ـ اػػل ُتسػػبؽ ب سػػـ صػػري ، ك ولػػا تعػػالك: 

ٿ    [، أو ب سػـ مِػمر، مثػؿ اولػا تعالػػك: ٖ٘]سورة النور:  مب  ىب  يب   جت

 [.ٕٓٔ]سورة الب رة:   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
لؿ  عميا بالمعنك، ف ل ،مؿ الن،ويوف الصري  )المِمر( ال ي ُيستَ  وأمَّا نمط ال سـ غير

عميا تراكيب ُمعيَّن ، ُف ـ من ا معنك ال سـ أمَّا مف لفظ ا، أو مف ليل  سػياا ا. ف كػػروا 
أفعػػاًي عػػلَّة ف مػػوا من ػػا معنػػك ال سػػـ، من ػػا مػػا  كػػر  سػػيبويا ب ولػػػا:    واعمػػـ أفَّ مػػف 

اليمػػيف، يجػػري الفعػػؿ بعػػل ا مجػػرا  بعػػل اولػػؾ: )واهلِل(، و لػػؾ ا فعػػاؿ أشػػيا  في ػػا معنػػك 
  ... ) (، و)أشػػَ ُل  فَعَمػػػفَّ ـُ  فَعَمػػفَّ اولػػؾ: )ُأاِسػػ
. ومػػف احيػػات ال رخنيػػ  التػػي عػػػلَّ ا (ٗٙ)

]سػػورة يػػس:  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ    چ  الن،ويػػوف مػػف  ػػ ا الػػنمط اولػػا تعػػالك: 
جاري مجر  ال سـ في التوكيل، وكػ لؾ  ڃ  ڃ[، ،يث ااؿ ال مرشري:   واولا: ٙٔ
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ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ، ون،ػػو  اولػػا تعػػالك: (٘ٙ)اولػػا: شػػ ل اهلل، وعمػػـ اهلل  

. وفػي  (ٙٙ)[، عمػك معنػك تمَّػت كممػُ  رباػؾ يميًنػأٜٔ]سورة  ول:  ڤ  ڤ  ڤ
[، جعمػوا ٘ٔ]سػورة ا ،ػ اب: ېئ  ېئ     ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  یاولا تعػالك: 

مَّنوا الفعؿ )بلا( (ٚٙ)اهلل( بمن ل  ال سـ، فكأنَّ ـ أاسموا أف ي يولوف ا لبار )عا لوا . ِو
]سػورة  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  معنك ال سـ فػي اولػا تعػالك: 

 .( ٛٙ)[ا  فالتا الت، يؽ، ولليم ـ  و وجول يـ التوكيل م  نوف التوكيلٖ٘يوسؼ: 
 سػـ، واسػتعممو ا فيػا، سػما ( ِػمَّن ا الن،ويػوف معنػك الو ناؾ ألفاظ أرر  )مصػالر وأ

ا و،مًفػػػػا، وع ػػػػًلا، وع يمػػػػ  اهلل، وع ػػػػل اهلل، وأمانػػػػ  اهلل، و،جػػػػ  اهلل، ومػػػػا مثػػػػؿ: يميًنػػػػ
  يب  جت    حت  خت   ىبحئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     مب . وجعمػػوا من ػػا اولػػا تعػػالك: (ٜٙ)إلي ػػا

  الميثػاؽ( عمػك . و،مموا )أْرػ(ٓٚ)ف، و و ال سـ[ا إ  ا يماف جم  يميٜٖ]سورة ال مر: 
ػػا، ف ػػاؿ الفػػرَّا  )ت ًِ ـٌ   ٕٚٓال سػػـ أي  ػػػ(:   أْرػػُ  الميثػػاؽ َاَسػػ

. ولػػ لؾ وجَّ ػػوا ن،ػػو  (ٔٚ)
[. فأرػػ  ٖٛ]سػػورة الب ػػرة:  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ اولػػا تعػػالك: 

ال سػـ الػ ي تِػمَّنا  الميثاؽ ػ عنل ـ ػ بمعنك ايست، ؼ، وجممػ  : )ي تعبػلوف( جػواب
ػا ػ اولػا تعػالك: (ٕٚ)أرػ  الميثػاؽ ًِ ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    . ومثمػا ػ أي

 [.ٙٙ]سورة يوسؼ:  ڑ  ڑ 
ػا  وُيجاب كؿ   مف ال سـ الصري  والمِمر بجمم  جواب ال سـ )الم سـ عميا(، وتكوف إمَّ

(، أو ب مػا مًعػا، اسمي  أو فعميػ ، مثبتػ  أو منفيػ ، وت تػرف فػي ا يجػاب بػال ـ،  أو )إفَّ
وفي النفي بػ )ما(، أو )ي(. ووظيف    ِ  ال،روؼ ػ ب،سب الن،وييف ػ ربط ركني ال سػـ، 
ػا كػاف كػؿ  وا،ػل مػف ال سػـ والم سػـ  كما أشار إلك  لؾ ابف يعيش ب ولػا:   اعمػـ أنَّػا لمَّ

ا ما ل ػا تعم ػؽ عميا جمم ، والجمم  عبارة عف كؿا ك ـ مسػت ؿر اػانـ بنفسػا، وكانػت إ،ػل
 .(ٖٚ)با رر ، لـ يكف بّل مف روابط تربط إ،لا ما با رر   

نت صور جواب ال سـ غيػر الصػري  بايسػتليؿ ب ػا عمػك ال سػـ الم،ػ وؼ، فػآلفَّ واا  تبيَّ 
ؽ العػػللي لمجمػػؿ  صػػور جػػواب ال سػػـ الظػػا ر اشػػتممت عمػػك أنمػػاط متعػػللة، وكػػاف التفػػو 

ا في ال رخف الكريـا   ولعؿَّ السبب في  لؾ، ما تو،يػا ايسمي  عمك الجمؿ الفعمي  واِ،ً 
الجمم  ايسمي  مف ليل  عمك الثبوت، تناسب وظيف  التوكيل التي ين ػؿ ب ػا  ػ ا النػوع 
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 الك: ػا تعػػو اولػ. فورلت جمم  الجواب اسمي  مثبت  م ترن  بال ـ في ن،(ٗٚ)مف الجمؿ  
    ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  :فػي ٚٓٔ]سورة المانلة ) [، وم ترنػ  بػػ )إفَّ

-ٔ]سػورة الػلراف:  پ  پ  پ  پ        ڀ  *ٻ  ٻ   *ٱ   اولا تعالك: 
ڀ     *پ  پ    *ٻ  ٻ    *ٱ  ٻ   [، وم ترن  ب ما مًعا في اولا تعػالك: ٖ

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   [، واولػػػا تعػػػالك: ٗ-ٔ]سػػػورة الصػػػافات: ڀ    ڀ  

﮶    *ڻ  ۀ  ۀ       *ڻ  ڻ        *ں   ، واولا تعالك: [ٖٕ]سورة ال اريات:   ﮵   
[. ٚ-ٔ]سورة الطور:  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳    *ھ  ے        *ھ  ھ    *ہ   ہ   

ک    *ژ  ڑ  ڑ     ژڈ ومف مواِ  جمم  جواب ال سـ ايسمي  المنفي  اولا تعػالك: 

)مػا( واعػت جواًبػا  [، فالجمم  ايسمي  المنفيػ  بػػٕ-ٔ]سورة ال مـ: ک  ک    گ  گ    
 لم سـ الصري  ال ي سب  ا.

وتنوَّعػػت صػػور جػػواب ال سػػـ الفعميػػ ، فتػػارًة ورلت ماِػػي  مثبتػػ  أو منفيػػ ، وتػػارًة أرػػر  
ػػا مِػػارع  مثبتػػ  أو منفيػػ  ًِ ، فجممػػ  الفعػػؿ الماِػػي المثبػػت ت تػػرف بػػػ )اػػل( و،ػػل ا، أي

  *ٺ  ٺ  ٿ  *ٺ        ڀ  ڀ   *پ  پ     ڀ    *ٻ  ٻ  پ      *ٱ  ٻ   ك ولا تعالك: 
]سػػورة الشػػمس:  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   *ڤ  ڤ  ڦ    *ٹ  ٹ  ڤ    *ٿ  ٿ  ٹ   

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   [، أو ت تػػرف بػػال ـ و)اػػل(، ن،ػػو اولػػا تعػػالك: ٜ-ٔ
[. وال تكوف جمم  الجواب الماِػي  نااصػ  متصػلارة بػػ )إْف( المرففػ  ٖٙ]سورة الن،ؿ: 

[، ٙ٘]سػػورة الصػػافات:  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ مثػػؿ اولػػا تعػػالك: مػػف الث يمػػ  لمتوكيػػل، 
[. وُعػػػلَّت  ػػػ ِ  الجممػػػ  ٜٚ]سػػػورة الشػػػعرا :  ڱ  ں  ں    ڻ    ڻ  ڻ واولػػػا تعػػػالك: 

فعمي ا  فَّ )إْف( المرفف  مف الث يم  التػي لمتوكيػل، إ ا لرمػت عمػك الفعػؿ ُأ ممػت وجوًبػا 
مػػ  جػػواب ال سػػـ الماِػػوي ، كمػػا فػػي اولػػا . واػػل تتصػػلَّر )لػػو( جم(٘ٚ)لػػ واؿ ارتصاصػػ ا

[، و  ػػػػػب ٕٗ]سػػػػػورة التوبػػػػػ :  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  تعػػػػػالك: 
. فػػي (ٙٚ)ال مرشػػري إلػػك أفَّ جممػػ : )لررجنػػا( سػػلَّت مسػػلَّ جػػوابي ال سػػـ والشػػرط جميًعػػا

 ،يف جا ت جمم  جواب ال سـ الماِوي  منفي  بػػ )مػا(، و لػؾ فػي ن،ػو اولػا تعػالك: 
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  *ڄ  ڄ  ڃ    *ڄ   [، وٕ-ٔ]سورة النجـ:  ٻ  پ  پ   پ  پ   *ٱ  ٻ      ٻ  
 [.ٖ-ٔ]سورة الِ،ك:  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   

وأمَّا جمم  جواب ال سـ المِارع  المثبت ، فآلفَّ فعم ا ُيصلَّر بػال ـ وي تػرف بػالنوف التػي 
يػل بال سػـ والػ ـ ، فيت وَّ  التوك(ٚٚ)ُترمصا ل ست باؿ، فًِ  عف ليل  التوكيل التي في ا

[، ٚ ٘]سػػػػػػورة ا نبيػػػػػػا :   ىئ  ىئ  ىئ  والنػػػػػػوف، ن،ػػػػػػو اولػػػػػػا تعػػػػػػالك: 
 ڄ  ڄ  ڄ [، وٕٜ]سػػػػػػورة ال،جػػػػػػر:  پ  پ   پو

[. وُينفػػك جػػواب ال سػػـ المِػػارع ػ فػػي الغالػػب ػ بػػألوات النفػػي غيػػر ٛٙ]سػػورة مػػريـ: 
، (ٛٚ))لػـ(، و)لػػف( العاممػ ، مثػؿ: )مػا(، و)ي(، وينػلر نفيػا بػػألوات النفػي العاممػ ، مثػؿ:

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ   ومف مػوارل  منفًيػا فػي ال ػرخف الكػريـ، اولػا تعػالك: 

ہ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ [، واولػػػا تعػػػالك: ٘ٙ]سػػػورة النسػػػا : ۉ  ۉ  ې   

[. وال ُت، ؼ ألاة النفي )ي( مف المِارع الواا  ٖٛ]سورة الن،ؿ:   ہ  ھ  ھ  ھ
[، ٘ٛ]سػورة يوسػؼ:  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ جواًبا لم سـ، ن،و اولػا تعػالك: 

 والت لير: )ي تفتأ(.
ورأ  الن،ويػػوف أفَّ ،ػػ ؼ الُم َسػػـ عميػػا)جواب ال سػػـ( يكػػوف واجًبػػا، أو جػػانً ا، فيجػػب 

، مثػؿ: )أنػَت مرِمػُص واهلِل(، ف ػل (ٜٚ)، فا إ ا ت لَّـ عمػك ال سػـ أو اكتنفػا مػا يػلؿ  عميػا
ُبنػػي الكػػ ـ عمػػك غيػػر ال سػػـ ابتػػلاً ، ،تػػك إ ا ت ػػلَّـ عمػػك ال سػػـ مػػا ُيغنػػي عػػف جوابػػا، ف

ػا، ن،ػو: )أنػَت واهلِل  ًِ انت ك الك ـ جي  بال سـ بعل  لمتوكيل. ومثما أف ي   ال سـ معتر
مرِمػػٌص(، إ  ُبنػػي الكػػ ـ ابتػػلاً  عمػػك غيػػر ال سػػـ، ثػػـ اعتػػرض ال سػػـ فػػي أثنػػا  الكػػ ـ 

مػػيف يكػػوف ل ػػا جػػواب إ ا ُبػػِل  ب ػػا، . و ػػ ا مػػا صػػرَّح بػػا الفػػرَّا  ب ولػػا:   الي(ٓٛ)لمتوكيػػل
في اؿ: )واهلِل إنََّؾ لعااٌؿ(، فآل ا واعػت بػيف ايسػـ وربػر ، اػالوا: )أنػَت واهلِل عااػٌؿ(، وكػ لؾ 

ا فػػالك ـ فػػي ال،ػػالتيف كمتي مػػا (ٔٛ)إ ا تػػأرَّرت لػػـ يكػػف ل ػػا جػػوابا  فَّ ايبتػػلا  بغير ػػا  
لكػ ـ المت ػلاـ عميػا، أ و المكتِنػؼ غير مع ول عمك ال سـ، وال أغنك عف جواب ال سػـ ا

لا.  وُي، ؼ جواب ال سـ جواً ا، إ ا كاف السياؽ لايَّ عميا، أو مرِشًلا إليِا ك ولا تعالك: 
   ہ  ہ   *ۀ  ہ    *ڻ  ڻ  :[، والت ػػػػػلير: ٖ-ٔ]سػػػػػورة النا عػػػػػات
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(، بلليؿ إنكار ـ لمبعث ۉ  ۉ    ۅ  ۅ ، في اولا تعالك عمك لسػان ـ: ( ٕٛ))لتُبَعُثفَّ

 [.ٓٔ]سورة النا عات:  ې    
وال يكوف ال صل مف ، ؼ جواب ال سـ أف ي ُيرال جواب بعينػا، بػؿ ُيػرال كػؿ  مػا ي،تممػا 
 السػػياؽ والم ػػاـ مػػف جوابػػات، ف ػػل يكػػوف الجػػواب م صػػوًلا بعينػػا، ن،ػػو اولػػا تعػػالك: 

نَّمػػا تتعػػلَّل ٛٙ]سػػورة مػػريـ:  ڄ  ڄ  ڄ [، أو غيػػر م صػػول بعينػػا، واا
تمػػايت السػػياؽ لػػا، فػػ  ينصػػرؼ الػػ  ف إلػػك شػػي  بعينػػا، بػػؿ يػػ  ب بػػا السػػياؽ كػػؿَّ ا،

  ٻٱ م  ب ممَّا ي،تمما، فيكػوف كػؿ  ت ػلير م،ػتَمً  أو مػراًلا، و لػؾ ن،ػو اولػػا تعػالك: 

ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  *پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    *ٻ  ٻ  

[. في،تمػػػػػػػػؿ ٗ-ٔ]سػػػػػػػػورة ؽ:   ڄ  ڄ   ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  *ٹ   ٹ  
، پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  الجػػػواب أف يكػػػوف : )إنَّػػػَؾ لمنػػػِ ٌر(، بػػػلليؿ اولػػػا تعػػػالك: 
(، بػػػػلليؿ اولػػػػا تعػػػػالك:  ،  ٹ   ٹ   ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ وي،تمػػػػؿ أف يكػػػػوف: )لُيبَعػػػػثفَّ

، وي،تمػػؿ غيػػر  لػػؾ ممػػا ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ وي،تمػػؿ أف يكػػوف: اولػػا تعػػالك: 
م اـ والسياؽ،   وعمك   ا فالغرض مف ال اكر،  و ال صػل إلػك جػواب بعينػا، يو،ي با ال

ػػا ال،ػػ ؼ في،تمػػؿ أف يكػػوف المػػرال منػػا ا يجػػا ، وي،تمػػؿ أف يكػػوف المػػرال منػػا سػػع   وأمَّ
 . (ٖٛ)المعنك وشمولا، و  اب ال  ف كؿَّ م  ب  

ًي  الن،وييف لم سـ عمك أنَّا ُأسموب مركَّػب مػف جممتػيف: جممػ   ال سػـ، وجممػ  وكانت ر
جواب ال سـ، وتصر ف ـ في تأويؿ إعرابا و، فا ػ كما رأينا ػ م،ؿَّ نظر في لراسات بعض 
البا،ثيف الم،َلثيف. فرأ  الػلكتور م ػلي المر ومػي أفَّ ال سػـ ُأسػموب تعبيػري رػاص  ي 

 ً لاي يرت ي إلك مستو  الجمم ، وي يصػ   تسػميتا ب ػاا  نَّػا يفت ػر إلػك ا سػنال الػ ي يػ
ڳ  ڳ      إلك إ،لاث فكرة تامَّػ ، وأفَّ اػوؿ الن،ػوييف بفعميػ  ال سػـ فػي ن،ػو اولػػا تعػالك: 

[، بت ػلير فعػؿ مسػتفال مػف سػياؽ ال سػـ، ومػف ليلػ  الػواو، و ػو: ٔ]سورة الميؿ: ڳ 
)أاسػػـ(، وجعػػؿ الت ػػلير: )أاسػػـ والميػػؿ إ ا يغشػػك(، ث يػػؿ بػػاِلي التكم ػػؼا  فَّ احيػػ  ومػػا 

ا بايشب  ا   .(ٗٛ)ي ت،تاج إلك مثما، وأفَّ لم سـ ُأسموًبا راصف
ػػاـ ،سَّػػاف مسػػواًغا  رِػػاع ال سػػـ إلػػك لانػػرة ا سػػنال بػػالمجو  إلػػك  ولػػـ يجػػل الػػلكتور تمَّ
الت لير والتأويؿ، ف  ب إلك أفَّ فػي المغػ  أسػاليب ُتعباػر عػف رمجػات الػنفس، وي ترِػ  
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نَّمػػا  ػػي عبػػارات مسػػكوك  كا مثػػاؿ، لشػػروط صػػياغ  الجممػػ  ال انمػػ  عمػػك ا سػػنال ، واا
ػػب، والمػػلح، والػػ َّـ، والع ػػول،  سػػمَّا ا جمػػً  إفصػػا،ي ، تشػػمؿ: ال سػػـ، والنلبػػ ، والتعج 

 .(٘ٛ)وا رال ، و،كاي  الصوت
ػا ػ الػلكتور صػا،ب أبػو جنػاح، إ  لػـ   ًِ وعػلـ إسػنالي  جممػ  ال سػـ ارتػآ  ػ أي

لجمػػؿ، ف ػػاؿ: إفَّ   ت ريػػر  ػػ ِ  ال، ي ػػ  يشػػترط تكامػػؿ الع اػػات ا سػػنالي  فػػي بعػػض ا
ب عميا استبعال كثير مف الت ليرات التي تنو  ب ا طانف  مػف  ِِ والفراغ مف إثبات ا سيترتَّ
ا نماط التركيبي  فػي الكػ ـ العربػي، مثػؿ: جممػ  النػلا ، وجممػ  ال سػـ، وجممػ  الجػواب 

 .(ٙٛ)ون،و ا 
ل سـ جمم  غير إسػنالي ، وي يجػل لاعًيػا وك لؾ علَّ اللكتور م،مل ،ماس  عبل المطيؼ ا

في إعرابا إلك أكثر مف  كر كوف ا لاة ألاة ال سـ، والم سػـ بػا مجػرور مػ  ا لاة، إ ا 
كانت الجمم  ال سػمي  مػف نػوع: )واهلِل(، و)تػاهلِل(، واا ا كانػت مػف نػوع: )لعمػُرَؾ( فػال ـ ػ 

 .(ٚٛ) نا ػ يـ اسـ، و)عمُرؾ( م سـ با مرفوع
للكتور رميؿ أ،مل َعَمايرة ال سـ مػف المنظػور التوليػلي الت،ػويمي، فػرأ  أفَّ مػا   و،مَّؿ ا

يسمايا الن،اة جمم  ال سػـ،  ػو فػي ، ي ػ  أمػر  عنصػر ت،ويػؿ يفيػل التوكيػل، بػؿ ويفيػل 
لرجػػ  عاليػػ  مػػف ل رجػػات التوكيػػل. وي يكػػوف إّي لتوكيػػل ، ي ػػ  ي،تػػاج السػػام  إلراك ػػا 

ًكال ا   )الكسػرة( التػي تم،ػؽ ايسػـ الم سػـ بػا ف ػي ،ركػ  ااتِػا ، ولػيس  . وأمَّا(ٛٛ)في
بأثر مف عامؿ، ف ل أارَّ الن،ويوف أفَّ   ِ  ال،روؼ ليست مرتصَّ ، لػ ا فآلنَّ ػا ي  تعمػؿ، 
ولكػػنَّ ـ عنػػلما ا،تػػاجوا إلػػك تبريػػر ال،ركػػ  عمػػك خرػػر ايسػػـ الم سػػـ بػػا، ن،ػػو: )تػػاهلِل(، 

فًظػػا، مرفػػوع م،ػػً . وأّمػػا الم سػػـ عميػػا، و ػػو مػػا يسػػمايا و)ورباػػَؾ(، اػػالوا: إنَّػػا مجػػرور ل
الن،ويوف: )جمم  جواب ال سـ(، ف و ػ في ، ي تا ػ الجممػ  النػواة )التوليليػ ( التػي ُيػرال 
ًتك بال سػـ  (، أو )الػ ـ(، واػل ي ُيكتفػك ب ػ ا التوكيػل، فيػ ًكَّػل بػػ )إفَّ توكيل ا، وأنَّ ا اػل ت

. واػل تكػوف (ٜٛ)عاليػ  مػف التوكيػل ي ػواي المعنػك المػرالبوصفا العنصر ال ي يفيل لرجػ  
ًتك  الجممػػ  النػػواة )الم سػػـ عميػػا( منفيػػ  بػػػ )مػػا(، أو )ي(  وت،تػػاج إؿ توكيػػل النفػػي، فيػػ
بال سـ ل لؾ الغرض، وعمك   ا فآلفَّ   ِ  ا لوات ليسػت رابطػ  بػيف الم سػـ بػا والم سػـ 

نَّمػا  ػي ألوات  ات اتصػاؿ وثيػؽ فػي ليلػ  الجممػ  النػواة  عميػا كمػا   ػب الن،ويػوف، واا
 .(ٜٓ)سوا  أُوجل ال سـ أـ ي
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َِّ  اللكتور َعَمايرة  لؾ بت،ميؿ اولا تعػالك:  ]سػورة  ٻ  ٻ  ٻ  پ   *ٱ   وو
 [، بمرا،ؿ الت،ويؿ احتي :ٕ-ٔالعصر: 

 ا نساف في رسر = جمم  توليلي  اسمي ، فآل ا أرال توكيل الربر، ااؿ:
ًكاػل وا،ػل، فػآل ا أرال م يػًلا مػف إفَّ ا نساف في رس ًكَّػلة بم ر = جممػ  ت،ويميػ  اسػمي  م

 التوكيل، ااؿ:
ًكاػػليف، فػػآل ا أرال م يػػًلا مػػف  ًكَّػػلة بم إفَّ ا نسػػاف لفػػي رسػػر= جممػػ  ت،ويميػػ  اسػػمي  م

 التوكيل، ااؿ:
ًكالات ًكَّلة بث ث م  .(ٜٔ)والعصر إفَّ ا نساف لفي رسر= جمم  ت،ويمي  اسمي  م

]سػورة ا نبيػػا :  ىئ  ىئ  ىئ  ؾ الجممػ  الفعميػ  فػي اولػا تعػالك: ومثػؿ  لػ
[، إ  الجمم  التوليلي  النواة في احي ،  ي )أكيل أصنامكـ(،   ثػـ لرمػت عمي ػا نػوف ٚ٘

التوكيل الث يم  لتوكيل ال،لث، ولكػف السػياؽ ي،تػاج إلػك م يػل مػف التوكيػل، فألرػؿ الػ ـ 
، ثػـ جػا  ال سػػـ ليكػوف عنصػر توكيػل لمِػػموف التػي تسػمَّك: )وااعػ  فػي جػػواب ال سػـ(

الجممػػ  بكامم ػػا، فال، ي ػػ  الم سػػـ عمي ػػا كبيػػرة، والمػػتكماـ ي،تػػاج إلػػك لرجػػ  عاليػػ  مػػف 
ًكاػػل الربػػر، فػػأتك بال سػػـ بعػػل أف أكَّػػل الجممػػ  بػػالنوف والػػ ـ   . فال سػػـ : (ٕٜ)التوكيػػل، لي

(، و)الػػػ ـ(،  )والعصػػػِر(، و)تػػػاهلِل(، أفػػػال م يػػػًلا مػػػف التوكيػػػل، مثممػػػا أفػػػالت التوكيػػػل )إفَّ
و)النوف الث يم ( في الجمم  النواة )التوليلي (: )ا نساف فػي رسػر(، و)أكيػل أصػنامكـ(، 
ػػا ا،تاجػػت الجممػػ  إلػػك مثػػؿ  ػػ ا النػػوع مػػف  فال سػػـ ي ي يػػل عمػػك كونػػا عنصػػر توكيػػل لمَّ

 التوكيل.
ييف ي،ممػػوف كثيػػًرا مػػف ويبػػلو أفَّ التبػػاس فكػػرة التوكيػػل بال سػػـ  ػػي التػػي جعمػػت الن،ػػو 

مواِػػػ  التوكيػػػل عمػػػك ال سػػػـ، فػػػأكثروا التصػػػر ؼ فيػػػا والتأويػػػؿ، ف،يثمػػػا وجػػػلوا صػػػيغ : 
(، أو ال ـ الم ترن  ب ل )ل ل(، أو الػ ـ اللارمػ  عمػك ألوات الشػرط، مثػؿ )لػِنف(،  ) فعمفَّ

ي فػػي ال، ي ػػ  ، و ػػ(ٖٜ)والتػػي يسػػم ون ا: )الػػ ـ الُموطانػػ  لم سػػـ(، اػػالوا بػػأفَّ   نػػا اسػػًما
مو  بأف الجو  ػ اب لممت لاـ شرًطا كاف أو اسًماػلمتوكيل ف،سب، فكاف  لؾ ػ وبآلي،ا  ممَّا أصَّ

ًكَّػل عمػك أنَّػا جػواب لم سػـ. ف،ممػوا عمػك  ػ ا  ملعاة لمن،وييف إلك علا جواب الشػرط الم
ڤ  ڤ       ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  التوجيا خيات كثيرة في ال رخف الكريـ، ن،و اولػا تعالك: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   [، واولا تعالك: ٖٗٔ]سورة خؿ عمراف:  ڤ
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ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ   [، واولػػػا تعػػػالك: ٜٗ]سػػػورة المانػػػلة: ہ       ہ  ھ 

[. ف الوا بػأفَّ  نػا ٖٙ]سورة العنكبوت:  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ
عميا صػيغ  )ليبمػونَّكـ( فػي احيػ  الثانيػ ، اسًما للَّت عميا )ل ل( في احي  ا ولك، وللَّت 

 وللَّت عميا )لنف( في احي  الثالث . 
وال، ي   غير  لؾ تماًما، إ  التوكيل في   ِ  احيات ون،و ا، ظا ر مف غيػر ت ػلير اسػـ 
في ا، وي ،اج  مف معنك أو مبنك يفتراض اسـ، ويسيَّما في الػ ـ التػي أطم ػوا عمي ػا: 

نػػ  لم سػػـ(ا إ  إفَّ الكػػ ـ مبنػػي عمػػك الشػػرط واػػانـ عميػػا. ولػػو كػػاف مجػػرَّل )الػػ ـ الُموطا 
استشػعار معنػػك التوكيػل يػػلعو إلػك ،مػػؿ الكػ ـ عمػػك ال سػـ، لُ،ِممػػت خيػات ُأرػػر  يكػػوف 

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک ، ك ولا تعالك: (ٜٗ)معنك التوكيل في ا ظا ًرا
[، وغير مػػا ٔ]سػػورة الفػػت :ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  [، واولػػا تعػػالك: ٓٗٔ]سػػورة ا نعػػاـ: 

ّنمػا  ؿ وي ُي،مؿ عمك ايفتراض والترميف، واا كثير في ال رخف الكريـ. كما أفَّ ال سـ ي ُيتأوَّ
 لا صور  المفظي  الراصَّ  التي  تلؿ  عميا ليل  ااطع .

فَّ المواِػػػ  التػػػي ،مم ػػػا الن،ويػػػوف عمػػػك اجتمػػػاع الشػػػرط وال سػػػـ، مسػػػتللايف بػػػ ال ـ واا
الم ترن  بألاة الشرط، وجاعميف الجواب في ا لم سػـ، ليسػت لالَّػ  عمػك ال سػـ البتّػ ا  فَّ 
الم اـ ي ي،تمؿ ال سـ في ا، بؿ الشرط في ا ظا ر ومبني عميا الك ـ، و،سػبنا أف نػورل 

ًياػػل  لػػؾ، ك ولػػا تعػػالك:  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ    طانفػػ  مػػف احيػػات التػػي ت

ې  ې  ې    [، و٘ٗٔ]سػػػورة الب ػػػرة:  خب  مب جب  حب    يئحئ  مئ  ىئ

ں   [، و٘ٗٔ]سػػػػورة الب ػػػػرة:  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  وئى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ

[. فػال ـ فػي  ػ ِ  ٕٛ] سػورة المانػلة :ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
احيػػات ون،و ػػا، ليسػػت موطانػػ  ل سػػـ، بػػؿ  ػػي يـ لالَّػػ  عمػػك التوكيػػل مطمً ػػا، والجػػواب: 

ؾ إ ًا لِمف الظالميف(، و)ما َتِبعوا(، و)ما أنا بباسط( لمشرط ي لم سـ،   فآلنَّا ليس مف )إنا 
السلال، أف ت وؿ، إفَّ أصؿ الك ـ : واهلِل إنَّؾ لمػف الظػالميف، ثػـ اعتػرض بالشػرط، كيػؼ 

. وأما س وط الفا  مف جواب الشرط المتصلار بػ )إْف( في (ٜ٘)وال أاسـ اهلل عمك الشرط  
[، فػ  يػلؿ  عمػك أفَّ ٕٔٔ]سورة ا نعػاـ:   گ  گ  گ  گ   اولػا تعالك: ن،و 
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نَّمػػا سػػ وط الفػػا  يمتنػػاع أف يكػػوف مػػا ابم ػػا سػػبًبا ِلمػػا   ػػ ا الجػػواب ل سػػـ م،ػػ وؼ، واا
 .(ٜٙ)بعل ا

ا ػ ليست لالَّ  عمك اسػـ، بػؿ  ػي يـ وااعػ   ًِ وأمَّا ال ـ التي تأتي في الجواب، ف ي ػ أي
ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ    ط لمتوكيػػػػل، ن،ػػػػو اولػػػػا تعػػػػالك: فػػػػي جػػػػواب الشػػػػر 

ڃ    ڃ     ڃ  ڃ    وئ   [، وٜٗٔ]سػورة ا نعػاـ:  ۈئ  ۈئ  ېئ 

ی  ی   [، وٚ] سػػػػػػػورة  ػػػػػػول: چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ

(، ٙٛ]سػػػػورة ا سػػػػرا :     جئ   حئ  مئ  ىئ  (، و)لي ػػػػولفَّ [. فػػػػالجواب: )لنكػػػػونفَّ
( ل مشرط ي لم سـ، وال ـ اللارم  عميا لتوكيل جواب الشرط، وي،سف أف تجػي  و)لن  بفَّ

  ِ  الػ ـ فػي جػواب الشػرط ،ػيف يكػوف الم ػاـ م ػاـ توكيػل، ل يػالة توكيػل ال، ي ػ  التػي 
يتِمَّن ا جواب التركيب الشرطي. واللليؿ عمػك أفَّ  ػ ِ  الػ ـ وااعػ  فػي جػواب الشػرط ي 

ً ا في جواب الشػرط مػ  رمػّو التركيػب مػف ال سػـ، ن،ػو اولػا  في جواب ال سـ،  و مجي
[، واولا تعالك: ٖٕ]سورة ا عراؼ:  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   تعالك: 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   :[. فػػال ـ فػي  ػػاتيف احيتػػيف ٙٙ]سػورة مػػريـ
ػػ  اسػػـ موجػػول، ووظيفت ػػا توكيػػل الجػػواب. وا  شػػكاؿ وااعػػ  فػػي جػػواب الشػػرط، ولػػيس ثمَّ

، يػ وؿ ب ػوؿ الػلكتور  ال ي عرض لمن،وييف في رف  المِارع الواا  جواًبا لمشرط الجاـ 
م،مل طا ر ال،مصي:   إفَّ المِػارع الوااػ  فػي جػواب الشػرط الجػاـ  يمتنػ  مػف الجػـ  
ػػا إ ا كػػاف التوكيػػل وااًعػػا عمػػك مِػػموف التركيػػب  إ ا واػػ  التوكيػػل عمػػك الجػػواب نفسػػا، أمَّ

 . فمثاؿ المِارع المرفوع، اولا تعػالك: (ٜٚ)لجـ  والرف ، والرف  أكثر الشرطي، فيجو  ا

مثػػػػػػاؿ المِػػػػػػارع المجػػػػػػ وـ اػػػػػػوؿ [، و ٕٔ]سػػػػػػورة ال،شػػػػػػر: ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 :( ٜٛ)ا عشك
 َلػػػػػػػػػػِنْف ُمنِيػػػػػػػػػػَت ِبَنػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػْف ِغػػػػػػػػػػبا َمْعَرَكػػػػػػػػػػ ٍ      

 
 َي ُتْمِفَنػػػػػػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػػػػػػْف ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػاِ  الَ ػػػػػػػػػػػػػػػْوـِ َنْنَتِفػػػػػػػػػػػػػػػؿُ                      
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ف لرمػػت عمػػك والػػ ـ إف لرمػػت عمػػك ا ػػ ، واا ًكاػػلة لمِػػموف الجػػواب راصَّ لجػػواب فآلّن ػػا م
ًكالة لمِموف التركيب الشرطي عامَّ . والشرط الم تػرف بػال ـ يكػوف  ألاة الشرط فآلنَّ ا م
خكل ممَّا لـ ي ترف ب ا، فآلف ُسبؽ الشرط ب سـ صري  كاف خكػلا  فَّ فػي ال سػـ الصػري  

 ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ م يػًلا مػف التوكيػػل، ن،ػو اولػا تعػػالك: 
[، ٖ٘]سػورة النػور:  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  [،  و ٜٓٔ]سورة ا نعاـ: 

[. ٕٗ]سورة فاطر:  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ ﮲  و 
فالجوابات في   ِ  احيات، وما يشػب  ا لمشػرط ي لم سػـ، ومتػك اجتمػ  شػرط واسػـ فػي 

ر الشرط عف ال سـا  فَّ الك ـ  تركيب لغوي وا،ل، ْف تأرَّ فآلفَّ الجواب لمشرط ي لم سـ، واا
ػا ا،تػاج  مبني في   ا التركيب عمك الشرط، وسيؽ ال سـ فيا لتوكيل مِػموف الشػرط لمَّ
الشرط إلك م يٍل مف التوكيل، ونر  أفَّ   ا التوجيا موافؽ لممعنك ال ي سػيؽ  جمػا  ػ ا 

ا الش ليا ُيوجَّ  رط وال سـ في ال رخف الكريـ ،يثما اجتمعا فيا.التركيب، واا
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 اخلاتِمــة
إفَّ َأ َـّ ما نسّجما  نا،  و أفَّ لمتركيب الشرطي رصوصيَّ  مف ،يث المبنك والمعنػك، ي 
تشػػب ا في ػػا تراكيػػب الُجمػػؿ ا رػػر ، فم،تػػوا  الػػليلي وطااتػػا ا ب غيػػ  ي ُينجػػ اف إيَّ 

: الشػرط، والجػ ا  مجتمَعػيف لفًظػا ومعًنػك، إ  ي يفصػ  الشػرط عػف معنػا  بتوظيؼ ركنيا
الػػليلي إّي ب مػػا مًعػػا، وعميػػا لػػيس مػػف ا ْولػػك رل   إلػػك الجممػػ  الفعميػػ  ػ كمػػا فعػػؿ 

 الن،ويوف ػ ت،ت تأثير التصنيؼ الثناني لمجمم : اسمي ، وفعمي .
ير عف وظيفتا العام ، و ػي التوكيػل، أمَّا الَ َسـ فما أساليبا الصري،  الواِ،  في التعب

غير أفَّ وظيفتا   ِ  َأغرت الن،ػوييف فػي المبالغػ  فػي أسػاليب التعبيػر عنػا، ،تػك أنَّ ػـ 
الَّروا لا وجوًلا لفظًيا متك ما وجلوا توكيًلا في الك ـ، ويسيَّما التوكيل بال ـ. وال،ػؽ  أفَّ 

ـا والمعنػك المفيػل، فػآلْف ظ ػر ال سـ عنصر توكيػل ي يرت ػي إلػك الجممػ   ات ا  سػنال التػا
ْف لػـ يظ ػر فػ  ،اجػ  مػف معًنػك أو مبًنػك  ًكاػل لػ لؾ السػياؽ، واا في سياؽ الك ـ ف ػو م

ؿ ت لير  بلعو  أفَّ ال ـ رمؼ عنا.  إلك تم، 
وعميػػا فػػآلفَّ مػػ  ب الن،ػػوييف فػػي اجتمػػاع الشػػرط والَ َسػػـ فػػي تركيػػب لغػػوي وا،ػػل، يكػػوف 

ـ من ما، ي يتناسب مػ  رصوصػي  التركيػب الشػرطي ووظيفػ  ال سػـ، الجواب فيا لممت لا 
وي م  السيااات ال رخني  التي ورل في ػا  ػ ا التركيػب، إ  كػاف الشػرط فػي تمػؾ السػيااات 
معتَمل الك ـ واواما، وطالًبا لمجواب وم تِػًيا لػا. فمتػك اجتمػ  شػرط واسػـ فػي تركيػب 

ر الشػرط عػف ال سػـا  فَّ الكػ ـ فػي لغوي وا،ل، فآلفَّ الجػواب لمشػرط ي لم سػـ ْف تػأرَّ ، واا
ػا ا،تػػاج   ػ ا التركيػب مبنػػي عمػك الشػرط، ويسػػاؽ ال سػـ فيػػا لتوكيػل مِػموف الشػػرط لمَّ
الشرط إلك م يٍل مف التوكيل.  ونر  أفَّ   ا التوجيا موافؽ لممعنك ال ي سيؽ  جما   ا 

ا الشرط وال سـ في ال رخف الكريـ ليا ُيوجَّ  ،يثما اجتمعا فيا. التركيب، واا
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  وامش الب،ث ومصالر :
ُينظر: شرح ابف ع يؿ عمك ألفيػ  ابػف مالػؾ، لب ػا  الػليف عبػل اهلل بػف ع يػؿ،  (ٔ)

، منشػورات ناصػر رسػرو، اػـ ػ ٚت، يػؽ: م،مػل م،يػي الػليف عبػل ال،ميػل، ط
 .ٖٔٛ/ٕ ػ، جٕٗٗٔإيراف، 

ػػي  أو )التصػػري  بمِػػموف (ٕ) ػػي  فػػي  ُينظػػر: شػػرح التصػػري  عمػػك التِو التِو
، ٕالن،و(، لرالل ابف عبل اهلل ا   ري، ت، يػؽ: م،مػل باسػؿ عيػوف السػول، ط

. و مػػػ  ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٕـ، جٕٙٓٓلار الكتػػػب العمميػػػ ، بيػػػروت ػ لبنػػػاف، 
ال وام  في شرح جم  الجوام ، لج ؿ الليف السيوطي، ت، يػؽ: أ،مػل شػمس 

 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٕجـ، ٕٚٓٓ، لار الكتب العممي ، بيروت ػ لبناف، ٕالليف، ط
ي الليف ايسترابا ي، تصػ،ي  وتعميػؽ: يوسػؼ  (ٖ) شرح الرَِّي عمك الكافي ، لِر

 .ٜ٘ٗ/ٗـ، جٜٛٚٔ،سف عمر، منشورات جامع  ااريونس، 
ليػػواف ا عشػػك الكبيػػر ميمػػوف بػػف اػػيس، ت، يػػؽ: ل. م،مػػل م،مػػل ،سػػيف،  (ٗ)

 . ٙالمطبع  النمو جي ، مصر، )ل.ت(، ص: 
 .ٜ٘ٗ/ٗشرح الرَِّي عمك الكافي :  (٘)
اػػاؿ الفػػرَّا : أنشػػلني بعػػض بنػػي ُع يػػؿ، ثػػـ  كػػر البيػػت. ُينظػػر: معػػاني ال ػػرخف،  (ٙ)

، ٖ بػػي  كريػػا الفػػرَّا ، ت، يػػؽ: م،مػػل عمػػي النجػػار، وأ،مػػل يوسػػؼ نجػػاتي، ط
ػػػػي عمػػػػك الكافيػػػػ : ٚٙ/ٔـ، جٖٜٛٔعػػػػالـ الكتػػػػب، بيػػػػروت،  . وشػػػػرح الِر

ٗ/ٗ٘ٚ. 
ظػػر: معػػاني ال ػػرخف، اػػاؿ الفػػرَّا : أنشػػلني ال اسػػـ بػػف معػػف، ثػػـ  كػػر البيػػت، ُين (ٚ)

ي عمك الكافي : ٜٛ/ٔلمفرا : ج  .ٚ٘ٗ/ٗ. وشرح الِر
ُينظر: الجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عػراب فػي ال ػرخف الكػريـ، ل. طػ ؿ ي،يػك  (ٛ)

 . ٖٕٓـ، ص: ٕٚٓٓالطويبغي، لار  لجم ، عمَّاف ػ ا رلف، 
كتػػاب سػػيبويا،  بػػي بشػػر عمػػرو بػػف عثمػػاف بػػف انبػػر، ت، يػػؽ: عبػػل السػػ ـ  (ٜ)

 . ٖٓٔ/ٖـ، جٕٜٜٔ، مطبع  الرانجي، ٖمل  اروف، طم،
ب،  بي العباس بف م،مل بف ي يػل المبػرال، ت، يػؽ: ،سػف ،مػل، ط (ٓٔ) َِ ، ٔالُم ت

 .ٖٙٗ/ٕـ، جٜٜٜٔلار الكتب العممي ، بيروت ػ لبناف، 
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ا صوؿ فػي الن،ػو، يبػف السَّػراج الن،ػوي البغػلالي، ت، يػؽ: ل. عبػل ال،سػيف  (ٔٔ)
 .ٖٗ/ٔـ، جٜ٘ٛٔ ، بيروت، ، مًسس  الرسالٔالفتمي، ط

ُينظر: الم تَصػل فػي شػرح ا يِػاح، لعبػل ال ػا ر الجرجػاني، ت، يػؽ: ل. كػاظـ  (ٕٔ)
 .ٖٕٚ/ٔـ، جٕٜٛٔب،ر المرجاف، المطبع  الوطني ، عمَّاف ػ ا رلف، 

المسػانؿ العسػكريات فػي الن،ػو العربػػي،  بػي عمػي الن،ػوي الفارسػي، ت، يػػؽ:  (ٖٔ)
 .ٖٜـ، ص: ٕٜٛٔع ، بغلال، ، مطبع  الجامٔعمي جابر المنصوري، ط

الرصػػانص،  بػػي الفػػت  عثمػػاف بػػف جناػػي، ت، يػػؽ: عبػػل ال،كػػيـ بػػف م،مػػل،  (ٗٔ)
 .ٖٖ/ٔالمكتب  التوفي ي ، )ل.ت(، ج

ا شػػبا  والنظػػانر فػػي الن،ػػو، لجػػ ؿ الػػليف السػػيوطي، ت، يػػؽ: غريػػل الشػػي ،  (٘ٔ)
 .ٛٙٔ/ٕـ، جٕٚٓٓ، لار الكتب العممي ، بيروت ػ لبناف، ٕط

 .ٕٛٚ-ٕٚٚ/ٔا يِاح: الم تصل في شرح  (ٙٔ)
ؿ في عمـ العربي ، لجار اهلل ال مرشري، ط (ٚٔ) ، المطبعػ  العصػري ، صػيلا ٔالمفصَّ

 .ٖٕـ، ص:ٕٙٓٓػ بيروت ػ البناف، 
ػػػؿ،  بػػػي الب ػػػا  بػػػف يعػػػيش، ت، يػػػؽ: أ،مػػػل السػػػيل سػػػيل أ،مػػػل،  (ٛٔ) شػػػرح المفصَّ

 .ٕٚٔ/ٔالتوفي ي ، ال ا رة  ػ مصر، )ل.ت(، ج
بركػػات ا نبػػاري، ت، يػػؽ: م،مػػل ،سػػيف شػػمس ُينظػػر: أسػػرار العربيػػ ،  بػػي ال (ٜٔ)

. ٖٚٔـ، ص ٕٔٓٓ، لار الكتػػػػب العمميػػػػ ، بيػػػػروت ػ لبنػػػػاف، ٕالػػػػليف، ط
والم رَّب، يبػف عصػفور ا شػبيمي، ت، يػؽ: أ،مػل عبػل السػتار الجػواري، وعبػل 

 اهلل الجبوري، مطبع  العاني، 
مطػاب  ، ٔالجمم  الشرطي  عنػل الن،ػاة العػرب، أبػو أوس إبػرا يـ الشمسػاف، ط (ٕٓ)

 .ٙٚـ، ص: ٜٔٛٔاللجوي ػ عابليف، 
 .ٛ٘ٗ/ٗشرح الرَِّي عمك الكافي :  (ٕٔ)
ُينظر: المرتجؿ في شػرح الجمػؿ،  بػي م،مػل عبػل اهلل بػف أ،مػل بػف الرشَّػاب،  (ٕٕ)

 .ٕ٘ٔـ، ص: ٕٜٚٔت، يؽ: عمي ،يلر، لار ال،كم ، لمشؽ، 
ُينظر: ،اشي  اللسػواي عمػك مغنػي المبيػب، لمصػطفك م،مػل عرفػ  اللسػواي،  (ٖٕ)

 .ٗ٘/ٔـ، جٕٛٓٓال  ؿ، بيروت، لار 
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ي :  (ٕٗ)  .ٜٜٖ/ُٕينظر: شرح التصري  عمك التِو
 .ٗٓٗ/ُٕينظر: المصلر نفسا:  (ٕ٘)
ؿ:  (ٕٙ)  .ٜٛ/ٜشرح المفصَّ
، ط (ٕٚ) ، مًسسػػػ  المرتػػػار، ُٔينظػػػر: التراكيػػػب ا سػػػنالي ، ل. عمػػػي أبػػػو المكػػػاـر

 .ٗٚٔ-ٗٙٔـ، ص: ٕٚٓٓال ا رة، 
ؿ:  (ٕٛ)  .ٜٛ/ٜشرح المفصَّ
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٕالجوام : ُينظر:  م  ال وام  شرح جم   (ٜٕ)
، لار الشًوف ُٕينظر: في الن،و العربي ن ل  وتوجيا، ل. م لي المر ومي، ط (ٖٓ)

. ٜٛٔ. والتراكيػػػب ا سػػػنالي : ٖٖٔـ، ص: ٕ٘ٓٓالث افيػػػ  العامػػػ ، بغػػػلال، 
، عػػالـ الكتػػب ٔوالجممػػ  الوظيفيػػ  فػػي ال ػػرخف الكػػريـ، ل.  رابػػ  أبػػو معػػ ة، ط

 .ٕٙٛـ، ص: ٜٕٓٓال،ليث، عمَّاف، 
ني المبيب عف كتػب ا عاريػب، لجمػاؿ الػليف بػف  شػاـ ا نصػاري، ت، يػؽ: مغ (ٖٔ)

، لار الفكػػر، بيػػروت ػ لبنػػاف، ٔل. مػػا ف مبػػارؾ، وم،مػػل عمػػي ،مػػل اهلل، ط
 .ٔٔٙـ، ص: ٜٜٛٔ

 المصلر نفسا: الصف،  نفس ا. (ٕٖ)
، لار ٔال واعػػل الت،ويميػػ  فػػي الجممػػ  العربيػػ ، ل. عبػػل ال،مػػيـ بػػف عيسػػك، ط (ٖٖ)

 .ٜ٘ٔـ، ص: ٕٔٔٓروت ػ لبناف، الكتب العممي ، بي
 .ُٓٙٔينظر: المصلر نفسا:  (ٖٗ)
تفسػػير البيِػػاوي، الُمسػػمَّك: أنػػوار التن يػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ، لناصػػر الػػليف عبػػل  (ٖ٘)

، لار الكتػػب العمميػػ ، بيػػروت ػ لبنػػاف، ٘اهلل بػػف عمػػر الشػػيرا ي البيِػػاوي، ط
 .ٕٖٖ/ٕـ، جٕٔٔٓ

بػف ال،سػيف العكبػري، ت، يػؽ: التبياف في إعراب ال ػرخف،  بػي الب ػا  عبػل اهلل  (ٖٙ)
 .ٜٖٕعمي م،مل البجاوي، مكتب  ا يماف، ال ا رة، )ل.ت(، ص: 

 .ٗٙٗ/ُٕينظر:  م  ال وام  شرح جم  الجوام :  (ٖٚ)
 .ٗٙٗ/ٕمغني المبيب عف كتب ا عاريب:  (ٖٛ)
ي :  (ٜٖ)  .ٓٔٗ/ٕشرح التصري  عمك التِو
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 .ٜٖٓفي الن،و العربي ن ل وتوجيا:  (ٓٗ)
 .ٖٚٓالمصلر نفسا:  (ٔٗ)
ػػاـ ،سَّػػاف، طُينظػػر: الر  (ٕٗ) ، عػػالـ الكتػػب، ال ػػا رة، ص: ٕصػػ  الن،ويػػ ، ل. تمَّ

ٔٓ٘. 
ػػػاـ ،سَّػػػاف، ط (ٖٗ) ، عػػػالـ الكتػػػب، ُ٘ينظػػػر: المغػػػ  العربيػػػ  معنا ػػػا ومبنا ػػػا، ل. تمَّ

 .ٕٗٗـ، ص: ٕٙٓٓال ا رة، 
، لار الكتب العممي ، ٔليواف   ير بف أبي سممك، شرح: عمي ،سف فاعور، ط (ٗٗ)

 .ٓٔٔـ، ص: ٜٛٛٔبيروت ػ لبناف، 
 المصلر نفسا: الصف،  نفس ا. (٘ٗ)
، لار ال مـ العربي، ،مػب ٘إعراب الُجمؿ وأشبا  الجمؿ، ل. فرر الليف اباوة، ط (ٙٗ)

 .ٖٕ-ٕٔـ، ص: ٜٜٛٔػ سوريا، 
 .ٜٕٓالتراكيب ا سنالي :  (ٚٗ)
ُينظر: الجمم  العربي  فػي لراسػات الم،ػَلثيف، ل. ،سػيف عمػي فر،ػاف الع يمػي،  (ٛٗ)

 .ٚٔٔـ، ص: ٕٕٔٓف، ، لار الكتب العممي ، بيروت ػ لبنأط
، عػػالـ المعرفػػ ، جػػلَّة ػ ٔفػػي ن،ػػو المغػػ  وتراكيب ػػا، ل. رميػػؿ أ،مػػل َعَمػػايرة، ط (ٜٗ)

 .ٕٔٔ، ص: ٜٗٛٔالسعولي ، 
 .ٕٗٔ-ُٕٔٔينظر: المصلر نفسا:  (ٓ٘)
الجممػػػ  العربيػػػ  تأليف ػػػا وأاسػػػام ا، ل. فاِػػػؿ صػػػال  السػػػامراني، منشػػػورات  (ٔ٘)

 .ٖٛٔـ، ص: ٜٜٛٔالمجم  العممي، بغلال، 
، لار ٔي  في ف ـ الجمم  العربيػ ، ل. أيمػف عبػل الػر اؽ الشػوَّا، طمبال  أساس (ٕ٘)

 .ٓٙـ، ص: ٖٕٓٓأارأ، لمشؽ ػ سوريا، 
 .ٙٚالجمم  الشرطي  عنل الن،اة العرب:  (ٖ٘)
ـ، ٜٚٛٔالتراكيب المغوي  في العربي ، ل.  الي ن ػر، مطبعػ  ا رشػال، بغػلال،  (ٗ٘)

 .ٕ٘ٓص: 
 .ٖٔٔالجمم  العربي  في لراسات الم،َلثيف:  (٘٘)
 .ٜٖٓي المبيب عف كتب ا عاريب: مغن (ٙ٘)
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 .ٖٔٗ/ٔا صوؿ في الن،و:  (ٚ٘)
ُينظػػر: البر ػػاف فػػي عمػػـو ال ػػرخف، البػػلر الػػليف م،مػػل بػػف عبػػل اهلل ال ركشػػي،  (ٛ٘)

ـ، ٕ٘ٓٓت، يػػؽ: مصػػطفك عبػػل ال ػػالر عطػػا، لار الفكػػر، بيػػروت ػ لبنػػاف، 
 .ٕٕٚ/ٖج

 .ٙٓٔ/ٖكتاب سيبويا:  (ٜ٘)
ػػاجي، ت، يػػؽ: ل. مػػا ف ال مػػات،  بػػي ال اسػػـ عبػػل الػػر،مف بػػف إسػػ،اؽ ا (ٓٙ) ل َّجَّ

 .ٔٚـ، ص: ٕٜٜٔ، لار صالر، بيروت ػ لبناف، ٕالمبارؾ، ط
 .ٜٓٔالجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عراب في ال رخف الكريـ:  (ٔٙ)
عرابػػا، الُمسػػمَّك: المرتَصػػر فػػي إعػػراب ال ػػرخف ومعانيػػا،  بػػي  (ٕٙ) معػػاني ال ػػرخف واا

اج، ت، يؽ: أ،مل ف ، لار ٔت،ػي عبػل الػر،مف، طإس،اؽ إبرا يـ بف م،مل ال َّجَّ
 .ٖٗٛ/ٔـ، جٕٚٓٓالكتب العممي ، بيروت ػ لبناف، 

الب،ر الم،يط في التفسير،  بي ،ياف ا نللسي، طبع  جليػلة بعنايػ : صػلاي  (ٖٙ)
 .ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔـ، جٕ٘ٓٓم،مل جميؿ، لار الفكر، بيروت ػ لبناف، 

 .ٗٓٔ/ٖكتاب سيبويا:  (ٗٙ)
ي وجػػػو  التأويػػػؿ، لجػػػار اهلل الكشَّػػػاؼ عػػػف ، ػػػانؽ التن يػػػؿ وعيػػػوف ا ااويػػػؿ فػػػ (٘ٙ)

، لار المعرفػ ، بيػروت ػ لبنػاف، ٕال مرشري، اعتنك با: رميؿ مأموف شي،ا، ط
 .ٕٜٛـ، ص:ٕ٘ٓٓ

 .ٖٔ/ُٕينظر: معاني ال رخف )لمفرا (:  (ٙٙ)
 .ُٕٔٗينظر: التراكيب المغوي  في العربي :  (ٚٙ)
 .ُٖ٘ٛينظر: مغني المبيب عف كتب ا عاريب:  (ٛٙ)
، مطبعػ  الجامعػػ ، ٔالعربيػ ، كػاظـ الػػراوي، طُينظػر: أسػاليب ال سػػـ فػي المغػػ   (ٜٙ)

 .ٖٙـ، ص: ٜٚٚٔبغلال، 
 .ُٜٓينظر: إعراب الجمؿ وأشبا  الجمؿ:  (ٓٚ)
 .ٗ٘/ٔمعاني ال رخف )لمفرَّا (:  (ٔٚ)
 .ُٜٓينظر: إعراب الجمؿ وأشبا  الجمؿ:  (ٕٚ)
ؿ:  (ٖٚ)  .ٕٕٚ/ٜشرح المفصَّ
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 .ٔٛٔالُجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عراب في ال رخف الكريـ:  (ٗٚ)
 .ٖ٘ني المبيب عف كتب ا عاريب: ُينظر: مغ (٘ٚ)
 .ُٖٗٗينظر: الكشاؼ:  (ٙٚ)
 .ٜٕٔٔ/ُٕينظر: الم تَصل في شرح ا يِاح:  (ٚٚ)
 .ُٛٛٔينظر: الجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عراب في ال رخف الكريـ:  (ٛٚ)
ي عمك الكافي :  (ٜٚ) . ومغني المبيب عف كتب ا عاريػب: ٖٚٔ/ُٗينظر: شرح الِر

ٙٔٓ. 
ػػػاف، ٕصػػػال  السػػػامراني، طُينظػػػر: معػػػاني الن،ػػػو، ل. فاِػػػؿ  (ٓٛ) ، لار الفكػػػر، عمَّ

 .ٓٔ/ٗـ، جٖٕٓٓ
 . ٖٖٛ/ٕمعاني ال رخف )لمفرا (:  (ٔٛ)
 .ٕٕٚ/ُٖينظر: البر اف في عمـو ال رخف:  (ٕٛ)
 .ٔٙٔ/ٗمعاني الن،و:  (ٖٛ)
 .ُٓٙينظر: في الن،و العربي ن ل وتوجيا:  (ٗٛ)
 .ٖ٘ٔ-ُٛٗٔينظر: الر ص  الن،وي :  (٘ٛ)
ولػػ  عمػػك طريػػؽ التيسػػير، ا عػػراب عمػػك الرػػ ؼ فػػي الجممػػ  العربيػػ  ػ م،ا (ٙٛ)

، ٖ، العللٖٔصا،ب أبو جناح، ب،ث منشور في مجم  المورل، بغلال، المجمل 
. وُينظػػػر: الجممػػػ  العربيػػػ  فػػػي لراسػػػات الم،ػػػلثيف: ٚٛـ، ص: ٜٗٛٔسػػػن  
ٖٜٔ. 

ُينظر: الع م  ا عرابي  في الجمؿ بيف ال ليـ وال،ليث، ل. م،مل ،ماسػ  عبػل  (ٚٛ)
 .ٛٓٔـ، ص: ٕٔٓٓالمطيؼ، لار غريب، ال ا رة، 

 .ٚٓٔفي ن،و المغ  وتراكيب ا:  (ٛٛ)
، مكتبػ  المنػار، ا رلف، ُٔينظر: في الت،ميؿ المغوي، ل. رميؿ أ،مل َعَمػايرة، ط (ٜٛ)

 .ٜٕٗـ، ص: ٜٚٛٔ
 .ُٛٚٔينظر: الجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عراب:  (ٜٓ)
 .ٙٓٔ. وفي ن،و المغ  وتراكيب ا: ُٕ٘ٗينظر: في الت،ميؿ المغوي:  (ٜٔ)
 .ٕ٘ٗوي: في الت،ميؿ المغ (ٕٜ)



 الَكِريِم الُقرآِن ِفي  والَقَسِم الشَّرِط ِاْجِتَماُع   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
ٖ٘ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

  رجب12                                                                                                 
هـ1431   

  آذار 31                                                                                                                
 م                                                                                                      2018                                                                                                                  

 311                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

. و مػ  ال وامػ  فػي شػرح جمػ  ُٓٔٙينظر: مغني المبيب عف كتب ا عاريب:  (ٖٜ)
 .ٙٓٗ/ٕالجوام : 

 .ٖٕٓ-ُٕٕٓينظر: الجمؿ التي ي م،ؿَّ ل ا مف ا عراب في ال رخف الكريـ:  (ٜٗ)
 .ٔٓٔ/ٗمعاني الن،و:  (ٜ٘)
، لار ُٔينظر: مف ن،و المباني إلك ن،و المعاني، ل. م،مل طا ر ال،مصػي، ط (ٜٙ)

 .ٓٗٗـ، ص: ٖٕٓٓ، لمشؽ، سعل الليف
 .ٕٗٗالمصلر نفسا:  (ٜٚ)
 . ٙليواف ا عشك:  (ٜٛ)
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Abstract  

This research has dealt with the issue of gathering the 
condition and oath in one linguistic structure. Each the 
condition and oath consists of two parts; the condition and 
the condition answer, and the oath and the oath answer. The 
grammarians, in this matter, say that the answer is to the 
former, and the latter's answer is deleted. 

However, when studying the texts of the Holy Quran 
which contain this structure, it is found that the answer must 
be to the condition weather it comes first or later. This result 
has been concluded in two sections; the first is the 
conditional structure which has two structures literally and 
meaningfully with which its communication is achieved. The 
second is the Oath Function which showed that the oath 
linguistic achievement is assertion. 

This study ends up that the oath is used to confirm 
only. If both, the oath and condition, are used together, the 
answer is to the condition even if it comes later. 

 
 
 

 


